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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the ducopletitic rational derelevant typical economic exoobsiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа дукоплетностни рационални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти и означавано с индекс
DT-PEQMK. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за рационалната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустатантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо
състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а
принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните рационални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например актив и трансцентит, актив, трансцентит и субстант).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); 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 дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PQхипертипотеид, т.е. рационален икономически обси-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустотеид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустатит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубстант и икономическия обсисуперстант.
4. Икономически обсисубстант (съкр. – обсисубс).
5. Икономически обсисуперстант (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустатант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубстант и икономически обсисуперстант.
7. Икономически обсиобсисустатат (съкр. – обсиобсисуста) – двойка,
състояща се от икономическия обсисубстант и икономическия обсисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсицентотеид (съкр. – обсиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически обсицентитит (съкр. – обсиценти) (икономически обсиуницентит) – единство на икономическия обситрансцентит и икономическия
обсиинцентит.
4. Икономически обситрансцентит (съкр. – обситранс).
5. Икономически обсиинцентит (съкр. – обсиинцен).
6. Икономически обсицентит (съкр. – обсиценте) (икономически обсицентант) – общо понятие за икономически обситрансцентит и икономически
обсиинцентит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Икономически обсицентат (съкр. – обсицента) – двойка, състояща се
от икономическия обситрансцентит и икономическия обсиинцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецотеид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецитит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическия обсиконтив и икономическия обсифортив.
4. Икономически обсиконтив (съкр. – обсикон) (икономически обсиспецитент).
5. Икономически обсифортив (съкр. – обсифор) (икономически обсиспецитинт).
6. Икономически обсиспецитант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономически обсиконтив и икономически обсифортив.
7. Икономически обсиспецитат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обсиконтив и икономическия обсифортив.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
рационални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти (с
индекс DT-PEQMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидно-разгърнати специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти (с индекс DT-PEQMKBC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти (с индекс DT-PEQMK-AB/C) (вж. фигури 3 и
от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-PEQMK-AC/B-1
DT-PEQMK-AC/B-2
DT-PEQMK-AC/B-3
DT-PEQMK-AC/B-4
DT-PEQMK-AC/B-5
DT-PEQMK-AC/B-6
B

DT-PEQMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни дукоплетностни
рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецитат

Обсиспецасустотедат

Обсиспецасуститедат

Обсиспецасубстедат

Обсиспецасуперстедат

Обсиспецасустетедат

Обсиспецасустатедат

Обсиспецитант

Обсиспецесустотедат

Обсиспецесуститедат

Обсиспецесубстедат

Обсиспецесуперстедат

Обсиспецесустетедат

Обсиспецесустатедат

Обсифортив

Обсифорсустотедат

Обсифорсуститедат

Обсифорсубстедат

Обсифорсуперстедат

Обсифорсустетедат

Обсифорсустатедат

Обсиконтив

Обсиконсустотедат

Обсиконсуститедат

Обсиконсубстедат

Обсиконсуперстедат

Обсиконсустетедат

Обсиконсустатедат

Обсиспецитит

Обсиспецисустотедат

Обсиспецисуститедат

Обсиспецисубстедат

Обсиспецисуперстедат

Обсиспецисустетедат

Обсиспецисустатедат

Обсиспецосуститедат

Обсиспецосубстедат

Обсиспецосуперстедат

Обсиспецосустетедат

Обсиспецосустатедат

Обсисустатит

Обсисубстант

Обсисуперстант

Обсисустатант

Обсисустатат

Обсиспецотеид

PQХипертипотеид

Обсисустотеид

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентотеид

Обсиспецацентосустотедат

Обсиспецацентосуститедат

Обсиспецацентосубстедат

Обсиспецацентосуперстедат

Обсиспецацентосустетедат

Обсиспецацентосустатедат

Обсиспецецентотеид

Обсиспецецентосустотедат

Обсиспецецентосуститедат

Обсиспецецентосубстедат

Обсиспецецентосуперстедат

Обсиспецецентосустетедат

Обсиспецецентосустатедат

Обсифорцентотеид

Обсифорцентосустотедат

Обсифорцентосуститедат

Обсифорцентосубстедат

Обсифорцентосуперстедат

Обсифорцентосустетедат

Обсифорцентосустатедат

Обсиконцентотеид

Обсиконцентосустотедат

Обсиконцентосуститедат

Обтсконцентосубстедат

Обсиконцентосуперстедат

Обсиконцентосустетедат

Обсиконцентосустатедат

Обсиспецицентотеид

Обсиспецицентосустотедат

Обсиспецицентосуститедат

Обсиспецицентосубстедат

Обсиспецицентосуперстедат

Обсиспецицентосустетедат

Обсиспецицентосустатедат

Обсиспецоцентотеид

Обсиспецоцентосустотедат

Обсиспецоцентосуститедат

Обсиспецоцентосубстедат

Обсиспецоцентосуперстедат

Обсиспецоцентосустетедат

Обсиспецоцентосустатедат

Обсицентотеид

Обсицентосустотеид

Обсицентосустатит

Обсицентосубстант

Обсицентосуперстант

Обсицентосустатант

Обсицентосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентитит

Обсиспецацентисустотедат

Обсиспецацентисуститедат

Обсиспецацентисубстедат

Обсиспецацентисуперстедат

Обсиспецацентисустетедат

Обсиспецацентисустатедат

Обсиспецецентитит

Обсиспецецентисустотедат

Обсиспецецентисуститедат

Обсиспецецентисубстедат

Обсиспецецентисуперстедат

Обсиспецецентисустетедат

Обсиспецецентисустатедат

Обсифорцентитит

Обсифорцентисустотедат

Обсифорцентисуститедат

Обсифорцентисубстедат

Обсифорцентисуперстедат

Обсифорцентисустетедат

Обсифорцентисустатедат

Обсиконцентитит

Обсиконцентисустотедат

Обсиконцентисуститедат

Обсиконцентисубстедат

Обсиконцентисуперстедат

Обсиконцентисустетедат

Обсиконцентисустатедат

Обсиспецицентитит

Обтсспецицентисустотедат

Обсиспецицентисуститедат

Обсиспецицентисубстедат

Обсиспецицентисуперстедат

Обсиспецицентисустетедат

Обсиспецицентисустатедат

Обсиспецоцентитит

Обсиспецоцентисустотедат

Обсиспецоцентисуститедат

Обсиспецоцентисубстедат

Обсиспецоцентисуперстедат

Обсиспецоцентисустетедат

Обсиспецоцентисустатедат

Обсицентитит

Обсицентисустотеид

Обсицентисустатит

Обсицентисубстант

Обсицентисуперстант

Обсицентисустатант

Обсицентисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

8

8

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецатрансцентит

Обсиспецатранссустотедат

Обсиспецатранссуститедат

Обсиспецатранссубстедат

Обсиспецатранссуперстедат

Обсиспецатранссустетедат

Обсиспецатранссустатедат

Обсиспецетрансцентит

Обсиспецетранссустотедат

Обсиспецетранссуститедат

Обсиспецетранссубстедат

Обсиспецетранссуперстедат

Обсиспецетранссустетедат

Обсиспецетранссустатедат

Обсифортрансцентит

Обсифортранссустотедат

Обтифортранссуститедат

Обсифортранссубстедат

Обсифортранссуперстедат

Обсифортранссустетедат

Обсиакттранссустатедат

Обсиконтрансцентит

Обсиконтранссустотедат

Обсиконтранссуститедат

Обсиконтранссубстедат

Обсиконтранссуперстедат

Обсиконтранссустетедат

Обсиконтранссустатедат

Обсиспецитрансцентит

Обсиспецитранссустотедат

Обсиспецитранссуститедат

Обсиспецитранссубстедат

Обсиспецитранссуперстедат

Обсиспецитранссустетедат

Обсиспецитранссустатедат

Обсиспецотрансцентит

Обсиспецотранссустотедат

Обсиспецотранссуститедат

Обсиспецотранссубстедат

Обсиспецотранссуперстедат

Обсиспецотранссустетедат

Обсиспецотранссустатедат

Обситрансцентит

Обситранссустотеид

Обситранссустатит

Обситранссубстант

Обситранссуперстант

Обситранссустатант

Обситранссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

9

9

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецаинцентит

Обсиспецаинценсустотедат

Обсиспецаинценсуститедат

Обсиспецаинценсубстедат

Обсиспецаинценсуперстедат

Обсиспецаинценсустетедат

Обсиспецаинценсустатедат

Обсиспецеинцентит

Обсиспецеинценсустотедат

Обсиспецеинценсуститедат

Обсиспецеинценсубстедат

Обсиспецеинценсуперстедат

Обсиспецеинценсустетедат

Обсиспецеинценсустатедат

Обсифоринцентит

Обсифоринценсустотедат

Обсифоринценсуститедат

Обсифоринценсубстедат

Обсифоринценсуперстедат

Обсифоринценсустетедат

Обсифоринценсустатедат

Обсиконинцентит

Обсиконинценсустотедат

Обсиконинценсуститедат

Обсиконинценсубстедат

Обсиконинценсуперстедат

Обсиконинценсустетедат

Обсиконинценсустатедат

Обсиспециинцентит

Обсиспециинценсустотедат

Обсиспециинценсуститедат

Обсиспециинценсубстедат

Обсиспециинценсуперстедат

Обсиспециинценсустетедат

Обсиспециинценсустатедат

Обсиспецоинцентит

Обсиспецоинценсустотедат

Обсиспецоинценсуститедат

Обсиспецоинценсубстедат

Обсиспецоинценсуперстедат

Обсиспецоинценсустетедаа

Обсиспецоинценсустатедат

Обсиинцентит

Обсиинценсустотеид

Обсиинценсустатит

Обсиинценсубстант

Обсиинценсуперстант

Обсиинценсустатант

Обсиинценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

10

10

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентит

Обсиспецацентесустотедат

Обсиспецацентесуститедат

Обсиспецацентесубстедат

Обсиспецацентесуперстедат

Обсиспецацентесустетедат

Обсиспецацентесустатедат

Обсиспецецентит

Обсиспецецентесустотедат

Обсиспецецентесуститедат

Обсиспецецентесубстедат

Обсиспецецентесуперстедат

Обсиспецецентесустетедат

Обсиспецецентесустатедат

Обсифорцентит

Обсифорцентесустотедат

Обсифорцентесуститедат

Обсифорцентесубстедат

Обсифорцентесуперстедат

Обсифорцентесустетедат

Обсифорцентесустатедат

Обсиконцентит

Обсиконцентесустотедат

Обсиконцентесуститедат

Обсиконцентесубстедат

Обсиконцентесуперстедат

Обсиконцентесустетедат

Обсиконцентесустатедат

Обсиспецицентит

Обсиспецицентесустотедат

Обсиспецицентесуститедат

Обсиспецицентесубстедат

Обсиспецицентесуперстедат

Обсиспецицентесустетедат

Обсиспецицентесустатедат

Обсиспецоцентит

Обсиспецоцентесустотедат

Обсиспецоцентесуститедат

Обсиспецоцентесубстедат

Обсиспецоцентесуперстедат

Обсиспецоцентесустетедат

Обсиспецоцентесустатедат

Обсицентит

Обсицентесустотеид

Обсицентесустатит

Обсицентесубстант

Обсицентесуперстант

Обсицентесустатант

Обсицентесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)

11

11

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентат

Обсиспецацентасустотедат

Обсиспецацентасуститедат

Обсиспецацентасубстедат

Обсиспецацентасуперстедат

Обсиспецацентасустетедат

Обсиспецацентасустатедат

Обсиспецецентат

Обсиспецецентасустотедат

Обсиспецецентасуститедат

Обсиспецецентасубстедат

Обсиспецецентасуперстедат

Обсиспецецентасустетедат

Обсиспецецентасустатедат

Обсифорцентат

Обсифорцентасустотедат

Обсифорцентасуститедат

Обсифорцентасубстедат

Обсифорцентасуперстедат

Обсифорцентасустетедат

Обсифорцентасустатедат

Обсиконцентат

Обсиконцентасустотедат

Обсиконцентасуститедат

Обсиконцентасубстедат

Обсиконцентасуперстедат

Обсиконцентасустетедат

Обсиконцентасустатедат

Обсиспецицентат

Обсиспецицентасустотедат

Обсиспецицентасуститедат

Обсиспецицентасубстедат

Обсиспецицентасуперстедат

Обсиспецицентасустетедат

Обсиспецицентасустатедат

Обсиспецоцентат

Обсиспецоцентасустотедат

Обсиспецоцентасуститедат

Обсиспецоцентасубстедат

Обсиспецоцентасуперстедат

Обсиспецоцентасустетедат

Обсиспецоцентасустатедат

Обсицентат

Обсицентасустотеид

Обсицентасустатит

Обсицентасубстант

Обсицентасуперстант

Обсицентасустатант

Обсицентасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

12

12

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-PEQMK-BC/A-1
DT-PEQMK-BC/A-2
DT-PEQMK-BC/A-3
DT-PEQMK-BC/A-4
DT-PEQMK-BC/A-5

A

DT-PEQMK-BC/A-6
DT-PEQMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални дукоплетностни
рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти

13

13

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецитат

Обсиспецацентотедат

Обсиспецацентитедат

Обсиспецатранстедат

Обсиспецаинцентедат

Обсиспецацентетедат

Обсиспецацентатедат

Обсиспецитант

Обсиспецецентотедат

Обсиспецецентитедат

Обсиспецетранстедат

Обсиспецеинцентедат

Обсиспецецентетедат

Обсиспецецентатедат

Обсифортив

Обсифорцентотедат

Обсифорцентитедат

Обсифортранстедат

Обсифоринцентедат

Обсифорцентетедат

Обсифорцентатедат

Обсиконтив

Обсиконцентотедат

Обсиконцентитедат

Обсиконтранстедат

Обсиконинцентедат

Обсиконцентетедат

Обсиконцентатедат

Обсиспецитит

Обсиспецицентотедат

Обсиспецицентитедат

Обсиспецитранстедат

Обсиспециинцентедат

Обсиспецицентетедат

Обсиспецицентатедат

Обсиспецотеид

Обсиспецоцентотедат

Обсиспецоцентитедат

Обсиспецотранстедат

Обсиспецоинцентедат

Обсиспецоцентетедат

Обсиспецоцентатедат

PQХипертипотеид

Обсицентотеид

Обсицентитит

Обситрансцентит

Обсиинцентит

Обсицентит

Обсицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

14

14

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустотеид

Обсиспецацентосустотедат

Обсиспецацентисустотедат

Обсиспецатранссустотедат

Обсиспецаинценсустотедат

Обсиспецацентесустотедат

Обсиспецацентасустотедат

Обсиспецесустотеид

Обсиспецецентосустотедат

Обсиспецецентисустотедат

Обсиспецетранссустотедат

Обсиспецеинценсустотедат

Обсиспецецентесустотедат

Обсиспецецентасустотедат

Обсифорсустотеид

Обсифорцентосустотедат

Обсифорцентисустотедат

Обсифортранссустотедат

Обсифоринценсустотедат

Обсифорцентесустотедат

Обсифорцентасустотедат

Обсиконсустотеид

Обсиконцентосустотедат

Обсиконцентисустотедат

Обсиконтранссустотедат

Обсиконинценсустотедат

Обсиконцентесустотедат

Обсиконцентасустотедат

Обсиспецисустотеид

Обсиспецицентосустотедат

Обсиспецицентисустотедат

Обсиспецитранссустотедат

Обсиспециинценсустотедат

Обсиспецицентесустотедат

Обсиспецицентасустотедат

Обсиспецосустотеид

Обсиспецоцентосустотедат

Обсиспецоцентисустотедат

Обсиспецотранссустотедат

Обсиспецоинценсустотедат

Обсиспецоцентесустотедат

Обсиспецоцентасустотедат

Обсисустотеид

Обсицентосустотеид

Обсицентисустотеид

Обситранссустотеид

Обсиинценсустотеид

Обсицентесустотеид

Обсицентасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

15

15

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустатит

Обсиспецацентосуститедат

Обсиспецацентисуститедат

Обсиспецатранссуститедат

Обсиспецаинценсуститедат

Обсиспецацентесуститедат

Обсиспецацентасуститедат

Обсиспецесустатит

Обсиспецецентосуститедат

Обсиспецецентисуститедат

Обсиспецетранссуститедат

Обсиспецеинценсуститедат

Обсиспецецентесуститедат

Обсиспецецентасуститедат

Обсифорсустатит

Обсифорцентосуститедат

Обсифорцентисуститедат

Обсифортранссуститедат

Обсифоринценсуститедат

Обсифорцентесуститедат

Обсифорцентасуститедат

Обсиконсустатит

Обсиконцентосуститедат

Обсиконцентисуститедат

Обсиконтранссуститедат

Обсиконинценсуститедат

Обсиконцентесуститедат

Обсиконцентасуститедат

Обсиспецисустатит

Обсиспецицентосуститедат

Обсиспецицентисуститедат

Обсиспецитранссуститедат

Обсиспециинценсуститедат

Обсиспецицентесуститедат

Обсиспецицентасуститедат

Обсиспецосустатит

Обсиспецоцентосуститедат

Обсиспецоцентисуститедат

Обсиспецотранссуститедат

Обсиспецоинценсуститедат

Обсиспецоцентесуститедат

Обсиспецоцентасуститедат

Обсисустатит

Обсицентосустатит

Обсицентисустатит

Обситранссустатит

Обсиинценсустатит

Обсицентесустатит

Обсицентасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

16

16

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасубстант

Обсиспецацентосубстедат

Обсиспецацентисубстедат

Обсиспецатранссубстедат

Обсиспецаинценсубстедат

Обсиспецацентесубстедат

Обсиспецацентасубстедат

Обсиспецесубстант

Обсиспецецентосубстедат

Обсиспецецентисубстедат

Обсиспецетранссубстедат

Обсиспецеинценсубстедат

Обсиспецецентесубстедат

Обсиспецецентасубстедат

Обсифорсубстант

Обсифорцентосубстедат

Обсифорцентисубстедат

Обсифортранссубстедат

Обсифоринценсубстедат

Обсифорцентесубстедат

Обсифорцентасубстедат

Обсиконсубстант

Обсиконцентосубстедат

Обсиконцентисубстедат

Обсиконтранссубстедат

Обсиконинценсубстедат

Обсиконцентесубстедат

Обсиконцентасубстедат

Обсиспецисубстант

Обсиспецицентосубстедат

Обсиспецицентисубстедат

Обсиспецитранссубстедат

Обсиспециинценсубстедат

Обсиспецицентесубстедат

Обсиспецицентасубстедат

Обсиспецосубстант

Обсиспецоцентосубстедат

Обсиспецоцентисубстедат

Обсиспецотранссубстедат

Обсиспецоинценсубстедат

Обсиспецоцентесубстедат

Обсиспецоцентасубстедат

Обсисубстант

Обсицентосубстант

Обсицентисубстант

Обситранссубстант

Обсиинценсубстант

Обсицентесубстант

Обсицентасубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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17

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасуперстант

Обсиспецацентосуперстедат

Обсиспецацентисуперстедат

Обсиспецатранссуперстедат

Обсиспецаинценсуперстедат

Обсиспецацентесуперстедат

Обсиспецацентасуперстедат

Обсиспецесуперстант

Обсиспецецентосуперстедат

Обсиспецецентисуперстедат

Обсиспецетранссуперстедат

Обсиспецеинценсуперстедат

Обсиспецецентесуперстедат

Обсиспецецентасуперстедат

Обсифорсуперстант

Обсифорцентосуперстедат

Обсифорцентисуперстедат

Обсифортранссуперстедат

Обсифоринценсуперстедат

Обсифорцентесуперстедат

Обсифорцентасуперстедат

Обсиконсуперстант

Обсиконцентосуперстедат

Обсиконцентисуперстедат

Обсиконтранссуперстедат

Обсиконинценсуперстедат

Обсиконцентесуперстедат

Обсиконцентасуперстедат

Обсиспецисуперстант

Обсиспецицентосуперстедат

Обсиспецицентисуперстедат

Обсиспецитранссуперстедат

Обсиспециинценсуперстедат

Обсиспецицентесуперстедат

Обсиспецицентасуперстедат

Обсиспецосуперстант

Обсиспецоцентосуперстедат

Обсиспецоцентисуперстедат

Обсиспецотранссуперстедат

Обсиспецоинценсуперстедат

Обсиспецоцентесуперстедат

Обсиспецоцентасуперстедат

Обсисуперстант

Обсицентосуперстант

Обсицентисуперстант

Обситранссуперстант

Обсиинценсуперстант

Обсицентесуперстант

Обсицентасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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18

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустатант

Обсиспецацентосустетедат

Обсиспецацентисустетедат

Обсиспецатранссустетедат

Обсиспецаинценсустетедат

Обсиспецацентесустетедат

Обсиспецацентасустетедат

Обсиспецесустатант

Обсиспецецентосустетедат

Обсиспецецентисустетедат

Обсиспецетранссустетедат

Обсиспецеинценсустетедат

Обсиспецецентесустетедат

Обсиспецецентасустетедат

Обсифорсустатант

Обсифорцентосустетедат

Обсифорцентисустетедат

Обсифортранссустетедат

Обсифоринценсустетедат

Обсифорцентесустетедат

Обсифорцентасустетедат

Обсиконсустатант

Обсиконцентосустетедат

Обсиконцентисустетедат

Обсиконтранссустетедат

Обсиконинценсустетедат

Обсиконцентесустетедат

Обсиконцентасустетедат

Обсиспецисустатант

Обсиспецицентосустетедат

Обсиспецицентисустетедат

Обсиспецитранссустетедат

Обсиспециинценсустетедат

Обсиспецицентесустетедат

Обсиспецицентасустетедат

Обсиспецосустатант

Обсиспецоцентосустетедат

Обсиспецоцентисустетедат

Обсиспецотранссустетедат

Обсиспецоинценсустетедат

Обсиспецоцентесустетедат

Обсиспецоцентасустетедат

Обсисустатант

Обсицентосустатант

Обсицентисустатант

Обситранссустатант

Обсиинценсустатант

Обсицентесустатант

Обсицентасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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19

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустатат

Обсиспецацентосустатедат

Обсиспецацентисустатедат

Обсиспецатранссустатедат

Обсиспецаинценсустатедат

Обсиспецацентесустатедат

Обсиспецацентасустатедат

Обсиспецесустатат

Обсиспецецентосустатедат

Обсиспецецентисустатедат

Обсиспецетранссустатедат

Обсиспецеинценсустатедат

Обсиспецецентесустатедат

Обсиспецецентасустатедат

Обсифорсустатат

Обсифорцентосустатедат

Обсифорцентисустатедат

Обсифортранссустатедат

Обсифоринценсустатедат

Обсифорцентесустатедат

Обсифорцентасустатедат

Обсиконсустатат

Обсиконцентосустатедат

Обсиконцентисустатедат

Обсиконтранссустатедат

Обсиконинценсустатедат

Обсиконцентесустатедат

Обсиконцентасустатедат

Обсиспецисустатат

Обсиспецицентосустатедат

Обсиспецицентисустатедат

Обсиспецитранссустатедат

Обсиспециинценсустатедат

Обсиспецицентесустатедат

Обсиспецицентасустатедат

Обсиспецосустатат

Обсиспецоцентосустатедат

Обсиспецоцентисустатедат

Обсиспецотранссустатедат

Обсиспецоинценсустатедат

Обсиспецоцентесустатедат

Обсиспецоцентасустатедат

Обсисустатат

Обсицентосустатат

Обсицентисустатат

Обситранссустатат

Обсиинценсустатат

Обсицентесустатат

Обсицентасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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20

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-PEQMK-AB/C-7
DT-PEQMK-AB/C-6
DT-PEQMK-AB/C-5
DT-PEQMK-AB/C-4
DT-PEQMK-AB/C-3
DT-PEQMK-AB/C-2
A
DT-PEQMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти

21

21

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обсицентат

Обсицентасустотедат

Обсицентасуститедат

Обсицентасубстедат

Обсицентасуперстедат

Обсицентасустетедат

Обсицентасустатедат

Обсицентит

Обсицентесустотедат

Обсицентесуститедат

Обсицентесубстедат

Обсицентесуперстедат

Обсицентесустетедат

Обсицентесустатедат

Обсиинцентит

Обсиинценсустотедат

Обсиинценсуститедат

Обсиинценсубстедат

Обсиинценсуперстедат

Обсиинценсустетедат

Обсиинценсустатедат

Обситрансцентит

Обситранссустотедат

Обситранссуститедат

Обситранссубстедат

Обситранссуперстедат

Обситранссустетедат

Обситранссустатедат

Обсицентитит

Обсицентисустотедат

Обсицентисуститедат

Обсицентисубстедат

Обсицентисуперстедат

Обсицентисустетедат

Обсицентисустатедат

Обсицентотеид

Обсицентосустотедат

Обсицентосуститедат

Обсицентосубстедат

Обсицентосуперстедат

Обсицентосустетедат

Обсицентосустатедат

PQХипертипотеид

Обсисустотеид

Обсисустатит

Обсисубстант

Обсисуперстант

Обсисустатант

Обсисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецоцентат

Обсиспецоцентасустотедат

Обсиспецоцентасуститедат

Обсиспецоцентасубстедат

Обсиспецоцентасуперстедат

Обсиспецоцентасустетедат

Обсиспецоцентасустатедат

Обсиспецоцентит

Обсиспецоцентесустотедат

Обсиспецоцентесуститедат

Обсиспецоцентесубстедат

Обсиспецоцентесуперстедат

Обсиспецоцентесустетедат

Обсиспецоцентесустатедат

Обсиспецоинцентит

Обсиспецоинценсустотедат

Обсиспецоинценсуститедат

Обсиспецоинценсубстедат

Обсиспецоинценсуперстедат

Обсиспецоинценсустетедат

Обсиспецоинценсустатедат

Обсиспецотрансцентит

Обсиспецотранссустотедат

Обсиспецотранссуститедат

Обсиспецотранссубстедат

Обсиспецотранссуперстедат

Обсиспецотранссустетедат

Обсиспецотранссустатедат

Обсиспецоцентитит

Обсиспецоцентисустотедат

Обсиспецоцентисуститедат

Обсиспецоцентисубстедат

Обсиспецоцентисуперстедат

Обсиспецоцентисустетедат

Обсиспецоцентисустатедат

Обсиспецоцентотеид

Обсиспецоцентосустотедат

Обсиспецоцентосуститедат

Обсиспецоцентосубстедат

Обсиспецоцентосуперстедат

Обсиспецоцентосустетедат

Обсиспецоцентосустатедат

Обсиспецотеид

Обсиспецосустотеид

Обсиспецосустатит

Обсиспецосубстант

Обсиспецосуперстант

Обсиспецосустатант

Обсиспецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецицентат

Обсиспецицентасустотедат

Обсиспецицентасуститедат

Обсиспецицентасубстедат

Обсиспецицентасуперстедат

Обсиспецицентасустетедат

Обсиспецицентасустатедат

Обсиспецицентит

Обсиспецицентесустотедат

Обсиспецицентесуститедат

Обсиспецицентесубстедат

Обсиспецицентесуперстедат

Обсиспецицентесустетедат

Обсиспецицентесустатедат

Обсиспециинцентит

Обсиспециинценсустотедат

Обсиспециинценсуститедат

Обсиспециинценсубстедат

Обсиспециинценсуперстедат

Обсиспециинценсустетедат

Обсиспециинценсустатедат

Обсиспецитрансцентит

Обсиспецитранссустотедат

Обсиспецотранссуститедат

Обсиспецитранссубстедат

Обсиспецитранссуперстедат

Обсиспецитранссустетедат

Обсиспецитранссустатедат

Обсиспецицентитит

Обсиспецицентисустотедат

Обсиспецицентисуститедат

Обсиспецицентисубстедат

Обсиспецицентисуперстедат

Обсиспецицентисустетедат

Обсиспецицентисустатедат

Обсиспецицентотеид

Обсиспецицентосустотедат

Обсиспецицентосуститедат

Обсиспецицентосубстедат

Обсиспецицентосуперстедат

Обсиспецицентосустетедат

Обсиспецицентосустатедат

Обсиспецит

Обсиспецисустотеид

Обсиспецисустатит

Обсиспецисубстант

Обсиспецисуперстант

Обсиспецисустатант

Обсиспецисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконцентат

Обсиконцентасустотедат

Обсиконцентасуститедат

Обсиконцентасубстедат

Обсиконцентасуперстедат

Обсиконцентасустетедат

Обсиконцентасустатедат

Обсиконцентит

Обсиконцентесустотедат

Обсиконцентесуститедат

Обсиконцентесубстедат

Обсиконцентесуперстедат

Обсиконцентесустетедат

Обсиконцентесустатедат

Обсиконинцентит

Обсиконинценсустотедат

Обсиконинценсуститедат

Обсиконинценсубстедат

Обсиконинценсуперстедат

Обсиконинценсустетедат

Обсиконинценсустатедат

Обсиконтрансцентит

Обсиконтранссустотедат

Обсиконтранссуститедат

Обсиконтранссубстедат

Обсиконтранссуперстедат

Обсиконтранссустетедат

Обсиконтранссустатедат

Обсиконцентитит

Обсиконцентисустотедат

Обсиконцентисуститедат

Обсиконцентисубстедат

Обсиконцентисуперстедат

Обсиконцентисустетедат

Обсиконцентисустатедат

Обсиконцентотеид

Обсиконцентосустотедат

Обсиконцентосуститедат

Обсиконцентосубстедат

Обсиконцентосуперстедат

Обсиконцентосустетедат

Обсиконцентосустатедат

Обсиконтив

Обсиконсустотеид

Обтиконсустатит

Обсиконсубстант

Обсиконсуперстант

Обсиконсустатант

Обсиконсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсифорцентат

Обсифорцентасустотедат

Обсифорцентасуститедат

Обсифорцентасубстедат

Обсифорцентасуперстедат

Обсифорцентасустетедат

Обсифорцентасустатедат

Обсифорцентит

Обсифорцентесустотедат

Обсифорцентесуститедат

Обсифорцентесубстедат

Обсифорцентесуперстедат

Обсифорцентесустетедат

Обсифорцентесустатедат

Обсифоринцентит

Обсифоринценсустотедат

Обсифоринценсуститедат

Обсифоринценсубстедат

Обсифоринценсуперстедат

Обсифоринценсустетедат

Обсифоринценсустатедат

Обсифортрансцентит

Обсифортранссустотедат

Обсифортранссуститедат

Обсифортранссубстедат

Обсифортранссуперстедат

Обсифортранссустетедат

Обсифортранссустатедат

Обсифорцентитит

Обсифорцентисустотедат

Обсифорцентисуститедат

Обсифорцентисубстедат

Обсифорцентисуперстедат

Обсифорцентисустетедат

Обсифорцентисустатедат

Обсифорцентотеид

Обсифорцентосустотедат

Обсифорцентосуститедат

Обсифорцентосубстедат

Обсифорцентосуперстедат

Обсифорцентосустетедат

Обсифорцентосустатедат

Обсифортив

Обсифорсустотеид

Обсифорсустатит

Обсифорсубстант

Обсифорсуперстант

Обсифорсустатант

Обсифорсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецецентат

Обсиспецецентасустотедат

Обсиспецецентасуститедиа

Обсиспецецентасубстедат

Обсиспецецентасуперстедат

Обсиспецецентасустетедат

Обсиспецецентасустатедат

Обсиспецецентит

Обсиспецецентесустотедат

Обсиспецецентесуститедат

Обсиспецецентесубстедат

Обсиспецецентесуперстедат

Обсиспецецентесустетедат

Обсиспецецентесустатедат

Обсиспецеинцентит

Обсиспецеинценсустотедат

Обсиспецеинценсуститедат

Обсиспецеинценсубстедат

Обсиспецеинценсуперстедат

Обсиспецеинценсустетедат

Обсиспецеинценсустатедат

Обсиспецетрансцентит

Обсиспецетранссустотедат

Обсиспецетранссуститедат

Обсиспецетранссубстедат

Обсиспецетранссуперстедат

Обсиспецетранссустетедат

Обсиспецетранссустатедат

Обсиспецецентитит

Обсиспецецентисустотедат

Обсиспецецентисуститедат

Обсиспецецентисубстедат

Обсиспецецентисуперстедат

Обсиспецецентисустетедат

Обсиспецецентисустатедат

Обсиспецецентотеид

Обсиспецецентосустотедат

Обсиспецецентосуститедат

Обсиспецецентосубстедат

Обсиспецецентосуперстедат

Обсиспецецентосустетедат

Обсиспецецентосустатедат

Обсиспецитант

Обсиспецесустотеид

Обсиспецесустатит

Обсиспецесубстант

Обсиспецесуперстант

Обсиспецесустатант

Обсиспецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентат

Обсиспецацентасустотедат

Обсиспецацентасуститедат

Обсиспецацентасубстедат

Обсиспецацентасуперстедат

Обсиспецацентасустетедат

Обсиспецацентасустатедат

Обсиспецацентит

Обсиспецацентесустотедат

Обсиспецацентесуститедат

Обсиспецацентесубстедат

Обсиспецацентесуперстедат

Обсиспецацентесустетедат

Обсиспецацентесустатедат

Обсиспецаинцентит

Обсиспецаинценсустотедат

Обсиспецаинценсуститедат

Обсиспецаинценсубстедат

Обсиспецаинценсуперстедат

Обсиспецаинценсустетедат

Обсиспецаинценсустатедат

Обсиспецатрансцентит

Обсиспецатранссустотедат

Обсиспецатранссуститедат

Обсиспецатранссубстедат

Обсиспецатранссуперстедат

Обсиспецатранссустетедат

Обсиспецатранссустатедат

Обсиспецацентитит

Обсиспецацентисустотедат

Обсиспецацентисуститедат

Обсиспецацентисубстедат

Обсиспецацентисуперстедат

Обсиспецацентисустетедат

Обсиспецацентисустатедат

Обсиспецацентотеид

Обсиспецацентосустотедат

Обсиспецацентосуститедат

Обсиспецацентосубстедат

Обсиспецацентосуперстедат

Обсиспецацентосустетедат

Обсиспецацентосустатедат

Обсиспецитат

Обсиспецасустотеид

Обсиспецасустатит

Обсиспецасубстант

Обсиспецасуперстант

Обсиспецасустатант

Обсиспецасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the ducopletitic rational derelevant typical economic exoobtiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа дукоплетностни рационални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти и означавано с индекс
DT-PEOMK. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за рационалната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустатантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо
състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а
принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните рационални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например актив и трансцентит, актив, трансцентит и субстант).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); 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 дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първо30
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически POхипертипотеид, т.е. рационален икономически обти-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустотеид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустатит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическия обтисубстант и икономическия обтисуперстант.
4. Икономически обтисубстант (съкр. – обтисубс).
5. Икономически обтисуперстант (съкр. – обтисуперс).
6. Икономически обтисустатант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за
икономически обтисубстант и икономически обтисуперстант.
7. Икономически обтиобтисустатат (съкр. – обтиобтисуста) – двойка,
състояща се от икономическия обтисубстант и икономическия обтисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтицентотеид (съкр. – обтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически обтицентитит (съкр. – обтиценти) (икономически обтиуницентит) – единство на икономическия обтитрансцентит и икономическия
обтиинцентит.
4. Икономически обтитрансцентит (съкр. – обтитранс).
5. Икономически обтиинцентит (съкр. – обтиинцен).
6. Икономически обтицентит (съкр. – обтиценте) (икономически обтицентант) – общо понятие за икономически обтитрансцентит и икономически
обтиинцентит.
7. Икономически обтицентат (съкр. – обтицента) – двойка, състояща се
от икономическия обтитрансцентит и икономическия обтиинцентит.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиспецотеид (съкр. – обтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиспецитит (съкр. – обтиспеци) – единство на икономическия обтиконтив и икономическия обтифортив.
4. Икономически обтиконтив (съкр. – обтикон) (икономически обтиспецитент).
5. Икономически обтифортив (съкр. – обтифор) (икономически обтиспецитинт).
6. Икономически обтиспецитант (съкр. – обтиспеце) – общо понятие за
икономически обтиконтив и икономически обтифортив.
7. Икономически обтиспецитат (съкр. – обтиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обтиконтив и икономическия обтифортив.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
рационални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти (с
индекс DT-PEOMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидно-разгърнати специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти (с индекс DT-PEOMKBC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти (с индекс DT-PEOMK-AB/C) (вж. фигури 3 и
от 3.1 до 3.7).
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-PEOMK-AC/B-1
DT-PEOMK-AC/B-2
DT-PEOMK-AC/B-3
DT-PEOMK-AC/B-4
DT-PEOMK-AC/B-5
DT-PEOMK-AC/B-6
B

DT-PEOMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни дукоплетностни
рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецитат

Обтиспецасустотедат

Обтиспецасуститедат

Обтиспецасубстедат

Обтиспецасуперстедат

Обтиспецасустетедат

Обтиспецасустатедат

Обтиспецитант

Обтиспецесустотедат

Обтиспецесуститедат

Обтиспецесубстедат

Обтиспецесуперстедат

Обтиспецесустетедат

Обтиспецесустатедат

Обтифортив

Обтифорсустотедат

Обтифорсуститедат

Обтифорсубстедат

Обтифорсуперстедат

Обтифорсустетедат

Обтифорсустатедат

Обтиконтив

Обтиконсустотедат

Обтиконсуститедат

Обтиконсубстедат

Обтиконсуперстедат

Обтиконсустетедат

Обтиконсустатедат

Обтиспецитит

Обтиспецисустотедат

Обтиспецисуститедат

Обтиспецисубстедат

Обтиспецисуперстедат

Обтиспецисустетедат

Обтиспецисустатедат

Обтиспецосуститедат

Обтиспецосубстедат

Обтиспецосуперстедат

Обтиспецосустетедат

Обтиспецосустатедат

Обтисустатит

Обтисубстант

Обтисуперстант

Обтисустатант

Обтисустатат

Обтиспецотеид

POХипертипотеид

Обтисустотеид

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентотеид

Обтиспецацентосустотедат

Обтиспецацентосуститедат

Обтиспецацентосубстедат

Обтиспецацентосуперстедат

Обтиспецацентосустетедат

Обтиспецацентосустатедат

Обтиспецецентотеид

Обтиспецецентосустотедат

Обтиспецецентосуститедат

Обтиспецецентосубстедат

Обтиспецецентосуперстедат

Обтиспецецентосустетедат

Обтиспецецентосустатедат

Обтифорцентотеид

Обтифорцентосустотедат

Обтифорцентосуститедат

Обтифорцентосубстедат

Обтифорцентосуперстедат

Обтифорцентосустетедат

Обтифорцентосустатедат

Обтиконцентотеид

Обтиконцентосустотедат

Обтиконцентосуститедат

Обтиконцентосубстедат

Обтиконцентосуперстедат

Обтиконцентосустетедат

Обтиконцентосустатедат

Обтиспецицентотеид

Обтиспецицентосустотедат

Обтиспецицентосуститедат

Обтиспецицентосубстедат

Обтиспецицентосуперстедат

Обтиспецицентосустетедат

Обтиспецицентосустатедат

Обтиспецоцентотеид

Обтиспецоцентосустотедат

Обтиспецоцентосуститедат

Обтиспецоцентосубстедат

Обтиспецоцентосуперстедат

Обтиспецоцентосустетедат

Обтиспецоцентосустатедат

Обтицентотеид

Обтицентосустотеид

Обтицентосустатит

Обтицентосубстант

Обтицентосуперстант

Обтицентосустатант

Обтицентосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентитит

Обтиспецацентисустотедат

Обтиспецацентисуститедат

Обтиспецацентисубстедат

Обтиспецацентисуперстедат

Обтиспецацентисустетедат

Обтиспецацентисустатедат

Обтиспецецентитит

Обтиспецецентисустотедат

Обтиспецецентисуститедат

Обтиспецецентисубстедат

Обтиспецецентисуперстедат

Обтиспецецентисустетедат

Обтиспецецентисустатедат

Обтифорцентитит

Обтифорцентисустотедат

Обтифорцентисуститедат

Обтифорцентисубстедат

Обтифорцентисуперстедат

Обтифорцентисустетедат

Обтифорцентисустатедат

Обтиконцентитит

Обтиконцентисустотедат

Обтиконцентисуститедат

Обтиконцентисубстедат

Обтиконцентисуперстедат

Обтиконцентисустетедат

Обтиконцентисустатедат

Обтиспецицентитит

Обтиспецицентисустотедат

Обтиспецицентисуститедат

Обтиспецицентисубстедат

Обтиспецицентисуперстедат

Обтиспецицентисустетедат

Обтиспецицентисустатедат

Обтиспецоцентитит

Обтиспецоцентисустотедат

Обтиспецоцентисуститедат

Обтиспецоцентисубстедат

Обтиспецоцентисуперстедат

Обтиспецоцентисустетедат

Обтиспецоцентисустатедат

Обтицентитит

Обтицентисустотеид

Обтицентисустатит

Обтицентисубстант

Обтицентисуперстант

Обтицентисустатант

Обтицентисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецатрансцентит

Обтиспецатранссустотедат

Обтиспецатранссуститедат

Обтиспецатранссубстедат

Обтиспецатранссуперстедат

Обтиспецатранссустетедат

Обтиспецатранссустатедат

Обтиспецетрансцентит

Обтиспецетранссустотедат

Обтиспецетранссуститедат

Обтиспецетранссубстедат

Обтиспецетранссуперстедат

Обтиспецетранссустетедат

Обтиспецетранссустатедат

Обтифортрансцентит

Обтифортранссустотедат

Обтифортранссуститедат

Обтифортранссубстедат

Обтифортранссуперстедат

Обтифортранссустетедат

Обтифортранссустатедат

Обтиконтрансцентит

Обтиконтранссустотедат

Обтиконтранссуститедат

Обтиконтранссубстедат

Обтиконтранссуперстедат

Обтиконтранссустетедат

Обтиконтранссустатедат

Обтиспецитрансцентит

Обтиспецитранссустотедат

Обтиспецитранссуститедат

Обтиспецитранссубстедат

Обтиспецитранссуперстедат

Обтиспецитранссустетедат

Обтиспецитранссустатедат

Обтиспецотрансцентит

Обтиспецотранссустотедат

Обтиспецотранссуститедат

Обтиспецотранссубстедат

Обтиспецотранссуперстедат

Обтиспецотранссустетедат

Обтиспецотранссустатедат

Обтитрансцентит

Обтитранссустотеид

Обтитранссустатит

Обтитранссубстант

Обтитранссуперстант

Обтитранссустатант

Обтитранссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецаинцентит

Обтиспецаинценсустотедат

Обтиспецаинценсуститедат

Обтиспецаинценсубстедат

Обтиспецаинценсуперстедат

Обтиспецаинценсустетедат

Обтиспецаинценсустатедат

Обтиспецеинцентит

Обтиспецеинценсустотедат

Обтиспецеинценсуститедат

Обтиспецеинценсубстедат

Обтиспецеинценсуперстедат

Обтиспецеинценсустетедат

Обтиспецеинценсустатедат

Обтифоринцентит

Обтифоринценсустотедат

Обтифоринценсуститедат

Обтифоринценсубстедат

Обтифоринценсуперстедат

Обтифоринценсустетедат

Обтифоринценсустатедат

Обтиконинцентит

Обтиконинценсустотедат

Обтиконинценсуститедат

Обтиконинценсубстедат

Обтиконинценсуперстедат

Обтиконинценсустетедат

Обтиконинценсустатедат

Обтиспециинцентит

Обтиспециинценсустотедат

Обтиспециинценсуститедат

Обтиспециинценсубстедат

Обтиспециинценсуперстедат

Обтиспециинценсустетедат

Обтиспециинценсустатедат

Обтиспецоинцентит

Обтиспецоинценсустотедат

Обтиспецоинценсуститедат

Обтиспецоинценсубстедат

Обтиспецоинценсуперстедат

Обтиспецоинценсустетедаа

Обтиспецоинценсустатедат

Обтиинцентит

Обтиинценсустотеид

Обтиинценсустатит

Обтиинценсубстант

Обтиинценсуперстант

Обтиинценсустатант

Обтиинценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентит

Обтиспецацентесустотедат

Обтиспецацентесуститедат

Обтиспецацентесубстедат

Обтиспецацентесуперстедат

Обтиспецацентесустетедат

Обтиспецацентесустатедат

Обтиспецецентит

Обтиспецецентесустотедат

Обтиспецецентесуститедат

Обтиспецецентесубстедат

Обтиспецецентесуперстедат

Обтиспецецентесустетедат

Обтиспецецентесустатедат

Обтифорцентит

Обтифорцентесустотедат

Обтифорцентесуститедат

Обтифорцентесубстедат

Обтифорцентесуперстедат

Обтифорцентесустетедат

Обтифорцентесустатедат

Обтиконцентит

Обтиконцентесустотедат

Обтиконцентесуститедат

Обтиконцентесубстедат

Обтиконцентесуперстедат

Обтиконцентесустетедат

Обтиконцентесустатедат

Обтиспецицентит

Обтиспецицентесустотедат

Обтиспецицентесуститедат

Обтиспецицентесубстедат

Обтиспецицентесуперстедат

Обтиспецицентесустетедат

Обтиспецицентесустатедат

Обтиспецоцентит

Обтиспецоцентесустотедат

Обтиспецоцентесуститедат

Обтиспецоцентесубстедат

Обтиспецоцентесуперстедат

Обтиспецоцентесустетедат

Обтиспецоцентесустатедат

Обтицентит

Обтицентесустотеид

Обтицентесустатит

Обтицентесубстант

Обтицентесуперстант

Обтицентесустатант

Обтицентесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентат

Обтиспецацентасустотедат

Обтиспецацентасуститедат

Обтиспецацентасубстедат

Обтиспецацентасуперстедат

Обтиспецацентасустетедат

Обтиспецацентасустатедат

Обтиспецецентат

Обтиспецецентасустотедат

Обтиспецецентасуститедат

Обтиспецецентасубстедат

Обтиспецецентасуперстедат

Обтиспецецентасустетедат

Обтиспецецентасустатедат

Обтифорцентат

Обтифорцентасустотедат

Обтифорцентасуститедат

Обтифорцентасубстедат

Обтифорцентасуперстедат

Обтифорцентасустетедат

Обтифорцентасустатедат

Обтиконцентат

Обтиконцентасустотедат

Обтиконцентасуститедат

Обтиконцентасубстедат

Обтиконцентасуперстедат

Обтиконцентасустетедат

Обтиконцентасустатедат

Обтиспецицентат

Обтиспецицентасустотедат

Обтиспецицентасуститедат

Обтиспецицентасубстедат

Обтиспецицентасуперстедат

Обтиспецицентасустетедат

Обтиспецицентасустатедат

Обтиспецоцентат

Обтиспецоцентасустотедат

Обтиспецоцентасуститедат

Обтиспецоцентасубстедат

Обтиспецоцентасуперстедат

Обтиспецоцентасустетедат

Обтиспецоцентасустатедат

Обтицентат

Обтицентасустотеид

Обтицентасустатит

Обтицентасубстант

Обтицентасуперстант

Обтицентасустатант

Обтицентасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-PEOMK-BC/A-1
DT-PEOMK-BC/A-2
DT-PEOMK-BC/A-3
DT-PEOMK-BC/A-4
DT-PEOMK-BC/A-5

A

DT-PEOMK-BC/A-6
DT-PEOMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални дукоплетностни
рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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41

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецитат

Обтиспецацентотедат

Обтиспецацентитедат

Обтиспецатранстедат

Обтиспецаинцентедат

Обтиспецацентетедат

Обтиспецацентатедат

Обтиспецитант

Обтиспецецентотедат

Обтиспецецентитедат

Обтиспецетранстедат

Обтиспецеинцентедат

Обтиспецецентетедат

Обтиспецецентатедат

Обтифортив

Обтифорцентотедат

Обтифорцентитедат

Обтифортранстедат

Обтифоринцентедат

Обтифорцентетедат

Обтифорцентатедат

Обтиконтив

Обтиконцентотедат

Обтиконцентитедат

Обтиконтранстедат

Обтиконинцентедат

Обтиконцентетедат

Обтиконцентатедат

Обтиспецитит

Обтиспецицентотедат

Обтиспецицентитедат

Обтиспецитранстедат

Обтиспециинцентедат

Обтиспецицентетедат

Обтиспецицентатедат

Обтиспецотеид

Обтиспецоцентотедат

Обтиспецоцентитедат

Обтиспецотранстедат

Обтиспецоинцентедат

Обтиспецоцентетедат

Обтиспецоцентатедат

POХипертипотеид

Обтицентотеид

Обтицентитит

Обтитрансцентит

Обтиинцентит

Обтицентит

Обтицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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42

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустотеид

Обтиспецацентосустотедат

Обтиспецацентисустотедат

Обтиспецатранссустотедат

Обтиспецаинценсустотедат

Обтиспецацентесустотедат

Обтиспецацентасустотедат

Обтиспецесустотеид

Обтиспецецентосустотедат

Обтиспецецентисустотедат

Обтиспецетранссустотедат

Обтиспецеинценсустотедат

Обтиспецецентесустотедат

Обтиспецецентасустотедат

Обтифорсустотеид

Обтифорцентосустотедат

Обтифорцентисустотедат

Обтифортранссустотедат

Обтифоринценсустотедат

Обтифорцентесустотедат

Обтифорцентасустотедат

Обтиконсустотеид

Обтиконцентосустотедат

Обтиконцентисустотедат

Обтиконтранссустотедат

Обтиконинценсустотедат

Обтиконцентесустотедат

Обтиконцентасустотедат

Обтиспецисустотеид

Обтиспецицентосустотедат

Обтиспецицентисустотедат

Обтиспецитранссустотедат

Обтиспециинценсустотедат

Обтиспецицентесустотедат

Обтиспецицентасустотедат

Обтиспецосустотеид

Обтиспецоцентосустотедат

Обтиспецоцентисустотедат

Обтиспецотранссустотедат

Обтиспецоинценсустотедат

Обтиспецоцентесустотедат

Обтиспецоцентасустотедат

Обтисустотеид

Обтицентосустотеид

Обтицентисустотеид

Обтитранссустотеид

Обтиинценсустотеид

Обтицентесустотеид

Обтицентасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

43

43

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустатит

Обтиспецацентосуститедат

Обтиспецацентисуститедат

Обтиспецатранссуститедат

Обтиспецаинценсуститедат

Обтиспецацентесуститедат

Обтиспецацентасуститедат

Обтиспецесустатит

Обтиспецецентосуститедат

Обтиспецецентисуститедат

Обтиспецетранссуститедат

Обтиспецеинценсуститедат

Обтиспецецентесуститедат

Обтиспецецентасуститедат

Обтифорсустатит

Обтифорцентосуститедат

Обтифорцентисуститедат

Обтифоракттранссусти-

Обтифоринценсуститедат

Обтифорцентесуститедат

Обтифорцентасуститедат

Обтиконсустатит

Обтиконцентосуститедат

Обтиконцентисуститедат

Обтиконтранссуститедат

Обтиконинценсуститедат

Обтиконцентесуститедат

Обтиконцентасуститедат

Обтиспецисустатит

Обтиспецицентосуститедат

Обтиспецицентисуститедат

Обтиспецитранссуститедат

Обтиспециинценсуститедат

Обтиспецицентесуститедат

Обтиспецицентасуститедат

Обтиспецосустатит

Обтиспецоцентосуститедат

Обтиспецоцентисуститедат

Обтиспецотранссуститедат

Обтиспецоинценсуститедат

Обтиспецоцентесуститедат

Обтиспецоцентасуститедат

Обтисустатит

Обтицентосустатит

Обтицентисустатит

Обтитранссустатит

Обтиинценсустатит

Обтицентесустатит

Обтицентасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасубстант

Обтиспецацентосубстедат

Обтиспецацентисубстедат

Обтиспецатранссубстедат

Обтиспецаинценсубстедат

Обтиспецацентесубстедат

Обтиспецацентасубстедат

Обтиспецесубстант

Обтиспецецентосубстедат

Обтиспецецентисубстедат

Обтиспецетранссубстедат

Обтиспецеинценсубстедат

Обтиспецецентесубстедат

Обтиспецецентасубстедат

Обтифорсубстант

Обтифорцентосубстедат

Обтифорцентисубстедат

Обтифортранссубстедат

Обтифоринценсубстедат

Обтифорцентесубстедат

Обтифорцентасубстедат

Обтиконсубстант

Обтиконцентосубстедат

Обтиконцентисубстедат

Обтиконтранссубстедат

Обтиконинценсубстедат

Обтиконцентесубстедат

Обтиконцентасубстедат

Обтиспецисубстант

Обтиспецицентосубстедат

Обтиспецицентисубстедат

Обтиспецитранссубстедат

Обтиспециинценсубстедат

Обтиспецицентесубстедат

Обтиспецицентасубстедат

Обтиспецосубстант

Обтиспецоцентосубстедат

Обтиспецоцентисубстедат

Обтиспецотранссубстедат

Обтиспецоинценсубстедат

Обтиспецоцентесубстедат

Обтиспецоцентасубстедат

Обтисубстант

Обтицентосубстант

Обтицентисубстант

Обтитранссубстант

Обтиинценсубстант

Обтицентесубстант

Обтицентасубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасуперстант

Обтиспецацентосуперстедат

Обтиспецацентисуперстедат

Обтиспецатранссуперстедат

Обтиспецаинценсуперстедат

Обтиспецацентесуперстедат

Обтиспецацентасуперстедат

Обтиспецесуперстант

Обтиспецецентосуперстедат

Обтиспецецентисуперстедат

Обтиспецетранссуперстедат

Обтиспецеинценсуперстедат

Обтиспецецентесуперстедат

Обтиспецецентасуперстедат

Обтифорсуперстант

Обтифорцентосуперстедат

Обтифорцентисуперстедат

Обтифортранссуперстедат

Обтифоринценсуперстедат

Обтифорцентесуперстедат

Обтифорцентасуперстедат

Обтиконсуперстант

Обтиконцентосуперстедат

Обтиконцентисуперстедат

Обтиконтранссуперстедат

Обтиконинценсуперстедат

Обтиконцентесуперстедат

Обтиконцентасуперстедат

Обтиспецисуперстант

Обтиспецицентосуперстедат

Обтиспецицентисуперстедат

Обтиспецитранссуперстедат

Обтиспециинценсуперстедат

Обтиспецицентесуперстедат

Обтиспецицентасуперстедат

Обтиспецосуперстант

Обтиспецоцентосуперстедат

Обтиспецоцентисуперстедат

Обтиспецотранссуперстедат

Обтиспецоинценсуперстедат

Обтиспецоцентесуперстедат

Обтиспецоцентасуперстедат

Обтисуперстант

Обтицентосуперстант

Обтицентисуперстант

Обтитранссуперстант

Обтиинценсуперстант

Обтицентесуперстант

Обтицентасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустатант

Обтиспецацентосустетедат

Обтиспецацентисустетедат

Обтиспецатранссустетедат

Обтиспецаинценсустетедат

Обтиспецацентесустетедат

Обтиспецацентасустетедат

Обтиспецесустатант

Обтиспецецентосустетедат

Обтиспецецентисустетедат

Обтиспецетранссустетедат

Обтиспецеинценсустетедат

Обтиспецецентесустетедат

Обтиспецецентасустетедат

Обтифорсустатант

Обтифорцентосустетедат

Обтифорцентисустетедат

Обтифортранссустетедат

Обтифоринценсустетедат

Обтифорцентесустетедат

Обтифорцентасустетедат

Обтиконсустатант

Обтиконцентосустетедат

Обтиконцентисустетедат

Обтиконтранссустетедат

Обтиконинценсустетедат

Обтиконцентесустетедат

Обтиконцентасустетедат

Обтиспецисустатант

Обтиспецицентосустетедат

Обтиспецицентисустетедат

Обтиспецитранссустетедат

Обтиспециинценсустетедат

Обтиспецицентесустетедат

Обтиспецицентасустетедат

Обтиспецосустатант

Обтиспецоцентосустетедат

Обтиспецоцентисустетедат

Обтиспецотранссустетедат

Обтиспецоинценсустетедат

Обтиспецоцентесустетедат

Обтиспецоцентасустетедат

Обтисустатант

Обтицентосустатант

Обтицентисустатант

Обтитранссустатант

Обтиинценсустатант

Обтицентесустатант

Обтицентасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)

47

47

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустатат

Обтиспецацентосустатедат

Обтиспецацентисустатедат

Обтиспецатранссустатедат

Обтиспецаинценсустатедат

Обтиспецацентесустатедат

Обтиспецацентасустатедат

Обтиспецесустатат

Обтиспецецентосустатедат

Обтиспецецентисустатедат

Обтиспецетранссустатедат

Обтиспецеинценсустатедат

Обтиспецецентесустатедат

Обтиспецецентасустатедат

Обтифорсустатат

Обтифорцентосустатедат

Обтифорцентисустатедат

Обтифортранссустатедат

Обтифоринценсустатедат

Обтифорцентесустатедат

Обтифорцентасустатедат

Обтиконсустатат

Обтиконцентосустатедат

Обтиконцентисустатедат

Обтиконтранссустатедат

Обтиконинценсустатедат

Обтиконцентесустатедат

Обтиконцентасустатедат

Обтиспецисустатат

Обтиспецицентосустатедат

Обтиспецицентисустатедат

Обтиспецитранссустатедат

Обтиспециинценсустатедат

Обтиспецицентесустатедат

Обтиспецицентасустатедат

Обтиспецосустатат

Обтиспецоцентосустатедат

Обтиспецоцентисустатедат

Обтиспецотранссустатедат

Обтиспецоинценсустатедат

Обтиспецоцентесустатедат

Обтиспецоцентасустатедат

Обтисустатат

Обтицентосустатат

Обтицентисустатат

Обтитранссустатат

Обтиинценсустатат

Обтицентесустатат

Обтицентасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-PEOMK-AB/C-7
DT-PEOMK-AB/C-6
DT-PEOMK-AB/C-5
DT-PEOMK-AB/C-4
DT-PEOMK-AB/C-3
DT-PEOMK-AB/C-2
A
DT-PEOMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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49

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обтицентат

Обтицентасустотедат

Обтицентасуститедат

Обтицентасубстедат

Обтицентасуперстедат

Обтицентасустетедат

Обтицентасустатедат

Обтицентит

Обтицентесустотедат

Обтицентесуститедат

Обтицентесубстедат

Обтицентесуперстедат

Обтицентесустетедат

Обтицентесустатедат

Обтиинцентит

Обтиинценсустотедат

Обтиинценсуститедат

Обтиинценсубстедат

Обтиинценсуперстедат

Обтиинценсустетедат

Обтиинценсустатедат

Обтитрансцентит

Обтитранссустотедат

Обтитранссуститедат

Обтитранссубстедат

Обтитранссуперстедат

Обтитранссустетедат

Обтитранссустатедат

Обтицентитит

Обтицентисустотедат

Обтицентисуститедат

Обтицентисубстедат

Обтицентисуперстедат

Обтицентисустетедат

Обтицентисустатедат

Обтицентотеид

Обтицентосустотедат

Обтицентосуститедат

Обтицентосубстедат

Обтицентосуперстедат

Обтицентосустетедат

Обтицентосустатедат

POХипертипотеид

Обтисустотеид

Обтисустатит

Обтисубстант

Обтисуперстант

Обтисустатант

Обтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецоцентат

Обтиспецоцентасустотедат

Обтиспецоцентасуститедат

Обтиспецоцентасубстедат

Обтиспецоцентасуперстедат

Обтиспецоцентасустетедат

Обтиспецоцентасустатедат

Обтиспецоцентит

Обтиспецоцентесустотедат

Обтиспецоцентесуститедат

Обтиспецоцентесубстедат

Обтиспецоцентесуперстедат

Обтиспецоцентесустетедат

Обтиспецоцентесустатедат

Обтиспецоинцентит

Обтиспецоинценсустотедат

Обтиспецоинценсуститедат

Обтиспецоинценсубстедат

Обтиспецоинценсуперстедат

Обтиспецоинценсустетедат

Обтиспецоинценсустатедат

Обтиспецотрансцентит

Обтиспецотранссустотедат

Обтиспецотранссуститедат

Обтиспецотранссубстедат

Обтиспецотранссуперстедат

Обтиспецотранссустетедат

Обтиспецотранссустатедат

Обтиспецоцентитит

Обтиспецоцентисустотедат

Обтиспецоцентисуститедат

Обтиспецоцентисубстедат

Обтиспецоцентисуперстедат

Обтиспецоцентисустетедат

Обтиспецоцентисустатедат

Обтиспецоцентотеид

Обтиспецоцентосустотедат

Обтиспецоцентосуститедат

Обтиспецоцентосубстедат

Обтиспецоцентосуперстедат

Обтиспецоцентосустетедат

Обтиспецоцентосустатедат

Обтиспецот
еид

Обтиспецосустотеид

Обтиспецосустатит

Обтиспецосубстант

Обтиспецосуперстант

Обтиспецосустатант

Обтиспецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецицентат

Обтиспецицентасустотедат

Обтиспецицентасуститедат

Обтиспецицентасубстедат

Обтиспецицентасуперстедат

Обтиспецицентасустетедат

Обтиспецицентасустатедат

Обтиспецицентит

Обтиспецицентесустотедат

Обтиспецицентесуститедат

Обтиспецицентесубстедат

Обтиспецицентесуперстедат

Обтиспецицентесустетедат

Обтиспецицентесустатедат

Обтиспециинцентит

Обтиспециинценсустотедат

Обтиспециинценсуститедат

Обтиспециинценсубстедат

Обтиспециинценсуперстедат

Обтиспециинценсустетедат

Обтиспециинценсустатедат

Обтиспецитрансцентит

Обтиспецитранссустотедат

Обтиспецотранссуститедат

Обтиспецитранссубстедат

Обтиспецитранссуперстедат

Обтиспецитранссустетедат

Обтиспецитранссустатедат

Обтиспецицентитит

Обтиспецицентисустотедат

Обтиспецицентисуститедат

Обтиспецицентисубстедат

Обтиспецицентисуперстедат

Обтиспецицентисустетедат

Обтиспецицентисустатедат

Обтиспецицентотеид

Обтиспецицентосустотедат

Обтиспецицентосуститедат

Обтиспецицентосубстедат

Обтиспецицентосуперстедат

Обтиспецицентосустетедат

Обтиспецицентосустатедат

Обтиспецит

Обтиспецисустотеид

Обтиспецисустатит

Обтиспецисубстант

Обтиспецисуперстант

Обтиспецисустатант

Обтиспецисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконцентат

Обтиконцентасустотедат

Обтиконцентасуститедат

Обтиконцентасубстедат

Обтиконцентасуперстедат

Обтиконцентасустетедат

Обтиконцентасустатедат

Обтиконцентит

Обтиконцентесустотедат

Обтиконцентесуститедат

Обтиконцентесубстедат

Обтиконцентесуперстедат

Обтиконцентесустетедат

Обтиконцентесустатедат

Обтиконинцентит

Обтиконинценсустотедат

Обтиконинценсуститедат

Обтиконинценсубстедат

Обтиконинценсуперстедат

Обтиконинценсустетедат

Обтиконинценсустатедат

Обтиконтрансцентит

Обтиконтранссустотедат

Обтиконтранссуститедат

Обтиконтранссубстедат

Обтиконтранссуперстедат

Обтиконтранссустетедат

Обтиконтранссустатедат

Обтиконцентитит

Обтиконцентисустотедат

Обтиконцентисуститедат

Обтиконцентисубстедат

Обтиконцентисуперстедат

Обтиконцентисустетедат

Обтиконцентисустатедат

Обтиконцентотеид

Обтиконцентосустотедат

Обтиконцентосуститедат

Обтиконцентосубстедат

Обтиконцентосуперстедат

Обтиконцентосустетедат

Обтиконцентосустатедат

Обтиконтив

Обтиконсустотеид

Обтиконсустатит

Обтиконсубстант

Обтиконсуперстант

Обтиконсустатант

Обтиконсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтифорцентат

Обтифорцентасустотедат

Обтифорцентасуститедат

Обтифорцентасубстедат

Обтифорцентасуперстедат

Обтифорцентасустетедат

Обтифорцентасустатедат

Обтифорцентит

Обтифорцентесустотедат

Обтифорцентесуститедат

Обтифорцентесубстедат

Обтифорцентесуперстедат

Обтифорцентесустетедат

Обтифорцентесустатедат

Обтифоринцентит

Обтифоринценсустотедат

Обтифоринценсуститедат

Обтифоринценсубстедат

Обтифоринценсуперстедат

Обтифоринценсустетедат

Обтифоринценсустатедат

Обтифортрансцентит

Обтифортранссустотедат

Обтифортранссуститедат

Обтифортранссубстедат

Обтифортранссуперстедат

Обтифортранссустетедат

Обтифортранссустатедат

Обтифорцентитит

Обтифорцентисустотедат

Обтифорцентисуститедат

Обтифорцентисубстедат

Обтифорцентисуперстедат

Обтифорцентисустетедат

Обтифорцентисустатедат

Обтифорцентотеид

Обтифорцентосустотедат

Обтифорцентосуститедат

Обтифорцентосубстедат

Обтифорцентосуперстедат

Обтифорцентосустетедат

Обтифорцентосустатедат

Обтифортив

Обтифорсустотеид

Обтифорсустатит

Обтифорсубстант

Обтифорсуперстант

Обтифорсустатант

Обтифорсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецецентат

Обтиспецецентасустотедат

Обтиспецецентасуститедиа

Обтиспецецентасубстедат

Обтиспецецентасуперстедат

Обтиспецецентасустетедат

Обтиспецецентасустатедат

Обтиспецецентит

Обтиспецецентесустотедат

Обтиспецецентесуститедат

Обтиспецецентесубстедат

Обтиспецецентесуперстедат

Обтиспецецентесустетедат

Обтиспецецентесустатедат

Обтиспецеинцентит

Обтиспецеинценсустотедат

Обтиспецеинценсуститедат

Обтиспецеинценсубстедат

Обтиспецеинценсуперстедат

Обтиспецеинценсустетедат

Обтиспецеинценсустатедат

Обтиспецетрансцентит

Обтиспецетранссустотедат

Обтиспецетранссуститедат

Обтиспецетранссубстедат

Обтиспецетранссуперстедат

Обтиспецетранссустетедат

Обтиспецетранссустатедат

Обтиспецецентитит

Обтиспецецентисустотедат

Обтиспецецентисуститедат

Обтиспецецентисубстедат

Обтиспецецентисуперстедат

Обтиспецецентисустетедат

Обтиспецецентисустатедат

Обтиспецецентотеид

Обтиспецецентосустотедат

Обтиспецецентосуститедат

Обтиспецецентосубстедат

Обтиспецецентосуперстедат

Обтиспецецентосустетедат

Обтиспецецентосустатедат

Обтиспецитант

Обтиспецесустотеид

Обтиспецесустатит

Обтиспецесубстант

Обтиспецесуперстант

Обтиспецесустатант

Обтиспецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентат

Обтиспецацентасустотедат

Обтиспецацентасуститедат

Обтиспецацентасубстедат

Обтиспецацентасуперстедат

Обтиспецацентасустетедат

Обтиспецацентасустатедат

Обтиспецацентит

Обтиспецацентесустотедат

Обтиспецацентесуститедат

Обтиспецацентесубстедат

Обтиспецацентесуперстедат

Обтиспецацентесустетедат

Обтиспецацентесустатедат

Обтиспецаинцентит

Обтиспецаинценсустотедат

Обтиспецаинценсуститедат

Обтиспецаинценсубстедат

Обтиспецаинценсуперстедат

Обтиспецаинценсустетедат

Обтиспецаинценсустатедат

Обтиспецатрансцентит

Обтиспецатранссустотедат

Обтиспецатранссуститедат

Обтиспецатранссубстедат

Обтиспецатранссуперстедат

Обтиспецатранссустетедат

Обтиспецатранссустатедат

Обтиспецацентитит

Обтиспецацентисустотедат

Обтиспецацентисуститедат

Обтиспецацентисубстедат

Обтиспецацентисуперстедат

Обтиспецацентисустетедат

Обтиспецацентисустатедат

Обтиспецацентотеид

Обтиспецацентосустотедат

Обтиспецацентосуститедат

Обтиспецацентосубстедат

Обтиспецацентосуперстедат

Обтиспецацентосустетедат

Обтиспецацентосустатедат

Обтиспецитат

Обтиспецасустотеид

Обтиспецасустатит

Обтиспецасубстант

Обтиспецасуперстант

Обтиспецасустатант

Обтиспецасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
ducopletitic rational derelevant typical economic exostatiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа дукоплетностни рационални
дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти и означавано с индекс DT-PEIMK. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки
съответстващ на едно от следните характерни за рационалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална
икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо
състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а
принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните рационални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например актив и трансцентит, актив, трансцентит и субстант).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); 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 дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PIхипертипотеид, т.е. рационален икономически стати-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустотеид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустатит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субстант и икономическия суперстант.
4. Икономически субстант (съкр. – субс).
5. Икономически суперстант (съкр. – суперс).
6. Икономически сустатант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субстант и икономически суперстант.
7. Икономически сустатат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субстант и икономическия суперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически центотеид (съкр. – центо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически центитит (съкр. – центи) (икономически уницентит) –
единство на икономическия трансцентит и икономическия инцентит.
4. Икономически трансцентит (съкр. – транс).
5. Икономически инцентит (съкр. – инцен).
6. Икономически центит (съкр. – центе) (икономически центант) – общо
понятие за икономически трансцентит и икономически инцентит.
7. Икономически центат (съкр. – цента) – двойка, състояща се от икономическия трансцентит и икономическия инцентит.
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецотеид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически специтит (съкр. – специ) – единство на икономическия
контив и икономическия фортив.
4. Икономически контив (съкр. – кон) (икономически специтент).
5. Икономически фортив (съкр. – фор) (икономически специтинт).
6. Икономически специтант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономически контив и икономически фортив.
7. Икономически специтат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическия контив и икономическия фортив.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
рационални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти (с
индекс DT-PEIMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидноразгърнати специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелвантни
типични икономически ексостатиингредиенти (с индекс DT-PEIMK-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центиталносустатантни дукоплетностни рационални дерелвантни типични икономически
ексостатиингредиенти (с индекс DT-PEIMK-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до
3.7).
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-PEIMK-AC/B-1
DT-PEIMK-AC/B-2
DT-PEIMK-AC/B-3
DT-PEIMK-AC/B-4
DT-PEIMK-AC/B-5
DT-PEIMK-AC/B-6
B

DT-PEIMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни дукоплетностни
рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Специтат

Спецасустотедат

Спецасуститедат

Спецасубстедат

Спецасуперстедат

Спецасустетедат

Спецасустатедат

Специтант

Спецесустотедат

Спецесуститедат

Спецесубстедат

Спецесуперстедат

Спецесустетедат

Спецесустатедат

Фортив
(специтинт)

Форсустотедат

Форсуститедат

Форсубстедат

Форсуперстедат

Форсустетедат

Форсустатедат

Контив
(специтент)

Консустотедат

Консуститедат

Консубстедат

Консуперстедат

Консустетедат

Консустатедат

Специтит

Специсустотедат

Специсуститедат

Специсубстедат

Специсуперстедат

Специсустетедат

Специсустатедат

Спецотеид

Спецосустотедат

Спецосуститедат

Спецосубстедат

Спецосуперстедат

Спецосустетедат

Спецосустатедат

PI-Хипертипотеид

Сустотеид

Сустатит

Субстант

Суперстант

Сустатант

Сустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецацентотеид

Спецацентосустотедат

Спецацентосуститедат

Спецацентосубстедат

Спецацентосуперстедат

Спецацентосустетедат

Спецацентосустатедат

Спецецентотеид

Спецецентосустотедат

Спецецентосуститедат

Спецецентосубстедат

Спецецентосуперстедат

Спецецентосустетедат

Спецецентосустатедат

Форцентотеид

Форцентосустотедат

Форцентосуститедат

Форцентосубстедат

Форцентосуперстедат

Форцентосустетедат

Форцентосустатедат

Концентотеид

Концентосустотедат

Концентосуститедат

Концентосубстедат

Концентосуперстедат

Концентосустетедат

Концентосустатедат

Специцентотеид

Специцентосустотедат

Специцентосуститедат

Специцентосубстедат

Специцентосуперстедат

Специцентосустетедат

Специцентосустатедат

Спецоцентотеид

Спецоцентосустотедат

Спецоцентосуститедат

Спецоцентосубстедат

Спецоцентосуперстедат

Спецоцентосустетедат

Спецоцентосустатедат

Центотеид

Центосустотеид

Центосустатит

Центосубстант

Центосуперстант

Центосустатант

Центосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецацентитит

Спецацентисустотедат

Спецацентисуститедат

Спецацентисубстедат

Спецацентисуперстедат

Спецацентисустетедат

Спецацентисустатедат

Спецецентитит

Спецецентисустотедат

Спецецентисуститедат

Спецецентисубстедат

Спецецентисуперстедат

Спецецентисустетедат

Спецецентисустатедат

Форцентитит

Форцентисустотедат

Форцентисуститедат

Форцентисубстедат

Форцентисуперстедат

Форцентисустетедат

Форцентисустатедат

Концентитит

Концентисустотедат

Концентисуститедат

Концентисубстедат

Концентисуперстедат

Концентисустетедат

Концентисустатедат

Специцентитит

Специцентисустотедат

Специцентисуститедат

Специцентисубстедат

Специцентисуперстедат

Специцентисустетедат

Специцентисустатедат

Спецоцентитит

Спецоцентисустотедат

Спецоцентисуститедат

Спецоцентисубстедат

Спецоцентисуперстедат

Спецоцентисустетедат

Спецоцентисустатедат

Центитит

Центисустотеид

Центисустатит

Центисубстант

Центисуперстант

Центисустатант

Центисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецатрансцентит

Спецатранссустотедат

Спецатранссуститедат

Спецатранссубстедат

Спецатранссуперстедат

Спецатранссустетедат

Спецатранссустатедат

Спецетрансцентит

Спецетранссустотедат

Спецетранссуститедат

Спецетранссубстедат

Спецетранссуперстедат

Спецетранссустетедат

Спецетранссустатедат

Фортрансцентит

Фортранссустотедат

Фортранссуститедат

Фортранссубстедат

Фортранссуперстедат

Фортранссустетедат

Фортранссустатедат

Контрансцентит

Контранссустотедат

Контранссуститедат

Контранссубстедат

Контранссуперстедат

Контранссустетедат

Контранссустатедат

Специтрансцентит

Специтранссустотедат

Специтранссуститедат

Специтранссубстедат

Специтранссуперстедат

Специтранссустетедат

Специтранссустатедат

Спецотрансцентит

Спецотранссустотедат

Спецотранссуститедат

Спецотранссубстедат

Спецотранссуперстедат

Спецотранссустетедат

Спецотранссустатедат

Трансцентит

Транссустотеид

Транссустатит

Транссубстант

Транссуперстант

Транссустатант

Транссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецаинцентит

Спецаинценсустотедат

Спецаинценсуститедат

Спецаинценсубстедат

Спецаинценсуперстедат

Спецаинценсустетедат

Спецаинценсустатедат

Спецеинцентит

Спецеинценсустотедат

Спецеинценсуститедат

Спецеинценсубстедат

Спецеинценсуперстедат

Спецеинценсустетедат

Спецеинценсустатедат

Форинцентит

Форинценсустотедат

Форинценсуститедат

Форинценсубстедат

Форинценсуперстедат

Форинценсустетедат

Форинценсустатедат

Конинцентит

Конинценсустотедат

Конинценсуститедат

Конинценсубстедат

Конинценсуперстедат

Конинценсустетедат

Конинценсустатедат

Специинцентит

Специинценсустотедат

Специинценсуститедат

Специинценсубстедат

Специинценсуперстедат

Специинценсустетедат

Специинценсустатедат

Спецоинцентит

Спецоинценсустотедат

Спецоинценсуститедат

Спецоинценсубстедат

Спецоинценсуперстедат

Спецоинценсустетедат

Спецоинценсустатедат

Инцентит

Инценсустотеид

Инценсустатит

Инценсубстант

Инценсуперстант

Инценсустатант

Инценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентит

Спецацентесустотедат

Спецацентесуститедат

Спецацентесубстедат

Спецацентесуперстедат

Спецацентесустетедат

Спецацентесустатедат

Спецецентит

Спецецентесустотедат

Спецецентесуститедат

Спецецентесубстедат

Спецецентесуперстедат

Спецецентесустетедат

Спецецентесустатедат

Форцентит

Форцентесустотедат

Форцентесуститедат

Форцентесубстедат

Форцентесуперстедат

Форцентесустетедат

Форцентесустатедат

Концентит

Концентесустотедат

Концентесуститедат

Концентесубстедат

Концентесуперстедат

Концентесустетедат

Концентесустатедат

Специцентит

Специцентесустотедат

Специцентесуститедат

Специцентесубстедат

Специцентесуперстедат

Специцентесустетедат

Специцентесустатедат

Спецоцентит

Спецоцентесустотедат

Спецоцентесуститедат

Спецоцентесубстедат

Спецоцентесуперстедат

Спецоцентесустетедат

Спецоцентесустатедат

Центит

Центесустотеид

Центесустатит

Центесубстант

Центесуперстант

Центесустатант

Центесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентат

Спецацентасустотедат

Спецацентасуститедат

Спецацентасубстедат

Спецацентасуперстедат

Спецацентасустетедат

Спецацентасустатедат

Спецецентат

Спецецентасустотедат

Спецецентасуститедат

Спецецентасубстедат

Спецецентасуперстедат

Спецецентасустетедат

Спецецентасустатедат

Форцентат

Форцентасустотедат

Форцентасуститедат

Форцентасубстедат

Форцентасуперстедат

Форцентасустетедат

Форцентасустатедат

Концентат

Концентасустотедат

Концентасуститедат

Концентасубстедат

Концентасуперстедат

Концентасустетедат

Концентасустатедат

Специцентат

Специцентасустотедат

Специцентасуститедат

Специцентасубстедат

Специцентасуперстедат

Специцентасустетедат

Специцентасустатедат

Спецоцентат

Спецоцентасустотедат

Спецоцентасуститедат

Спецоцентасубстедат

Спецоцентасуперстедат

Спецоцентасустетедат

Спецоцентасустатедат

Центат

Центасустотеид

Центасустатит

Центасубстант

Центасуперстант

Центасустатант

Центасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-PEIMK-BC/A-1
DT-PEIMK-BC/A-2
DT-PEIMK-BC/A-3
DT-PEIMK-BC/A-4
DT-PEIMK-BC/A-5

A

DT-PEIMK-BC/A-6
DT-PEIMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални дукоплетностни
рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Специтат

Спецацентотедат

Спецацентитедат

Спецатранстедат

Спецаинцентедат

Спецацентетедат

Спецацентатедат

Специтант

Спецецентотедат

Спецецентитедат

Спецетранстедат

Спецеинцентедат

Спецецентетедат

Спецецентатедат

Фортив
(специтинт)

Форцентотедат

Форцентитедат

Фортранстедат

Форинцентедат

Форцентетедат

Форцентатедат

Контив
(специтент)

Концентотедат

Концентитедат

Контранстедат

Конинцентедат

Концентетедат

Концентатедат

Специтит

Специцентотедат

Специцентитедат

Специтранстедат

Специинцентедат

Специцентетедат

Специцентатедат

Спецотеид

Спецоцентотедат

Спецоцентитедат

Спецотранстедат

Спецоинцентедат

Спецоцентетедат

Спецоцентатедат

PI-Хипертипотеид

Центотеид

Центитит
(уницентит)

Трансцентит

Инцентит

Центит
(центант)

Центат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустотеид

Спецацентосустотедат

Спецацентисустотедат

Спецатранссустотедат

Спецаинценсустотедат

Спецацентесустотедат

Спецацентасустотедат

Спецесустотеид

Спецецентосустотедат

Спецецентисустотедат

Спецетранссусанотедат

Спецеинценсустотедат

Спецецентесустотедат

Спецецентасустотедат

Форсустотеид

Форцентосустотедат

Форцентисустотедат

Фортранссустотедат

Форинценсустотедат

Форцентесустотедат

Форцентасустотедат

Консустотеид

Концентосустотедат

Концентисустотедат

Контранссустотедат

Конинценсустотедат

Концентесустотедат

Концентасустотедат

Специсустотеид

Специцентосустотедат

Специцентисустотедат

Специтранссустотедат

Специинценсустотедат

Специцентесустотедат

Специцентасустотедат

Спецосустотеид

Спецоцентосустотедат

Спецоцентисустотедат

Спецотранссустотедат

Спецоинценсустотедат

Спецоцентесустотедат

Спецоцентасустотедат

Сустотеид

Центосустотеид

Центисустотеид

Транссустотеид

Инценсустотеид

Центе
сустотеид

Центасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

71

71

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустатит

Спецацентосуститедат

Спецацентисуститедат

Спецатранссуститедат

Спецаинценсуститедат

Спецацентесуститедат

Спецацентасуститедат

Спецесустатит

Спецецентосуститедат

Спецецентисуститедат

Спецетранссуститедат

Спецеинценсуститедат

Спецецентесуститедат

Спецецентасуститедат

Форсустатит

Форцентосуститедат

Форцентисуститедат

Фортранссуститедат

Форинценсуститедат

Форцентесуститедат

Форцентасуститедат

Консустатит

Концентосуститедат

Концентисуститедат

Контранссуститедат

Конинценсуститедат

Концентесуститедат

Концентасуститедат

Специсустатит

Специцентосуститедат

Специцентисуститедат

Специтранссуститедат

Специинценсуститедат

Специцентесуститедат

Специцентасуститедат

Спецосустатит

Спецоцентосуститедат

Спецоцентисуститедат

Спецотранссуститедат

Спецоинценсуститедат

Спецоцентесуститедат

Спецоцентасуститедат

Сустатит

Центосустатит

Центисустатит

Транссустатит

Инценсустатит

Центе
сустатит

Центасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасубстант

Спецацентосубстедат

Спецацентисубстедат

Спецатранссубстедат

Спецаинценсубстедат

Спецацентесубстедат

Спецацентасубстедат

Спецесубстант

Спецецентосубстедат

Спецецентисубстедат

Спецетранссубстедат

Спецеинценсубстедат

Спецецентесубстедат

Спецецентасубстедат

Форсубстант

Форцентосубстедат

Форцентисубстедат

Фортранссубстедат

Форинценсубстедат

Форцентесубстедат

Форцентасубстедат

Консубстант

Концентосубстедат

Концентисубстедат

Контранссубстедат

Конинценсубстедат

Концентесубстедат

Концентасубстедат

Специсубстант

Специцентосубстедат

Специцентисубстедат

Специтранссубстедат

Специинценсубстедат

Специцентесубстедат

Специцентасубстедат

Спецосубстант

Спецоцентосубстедат

Спецоцентисубстедат

Спецотранссубстедат

Спецоинценсубстедат

Спецоцентесубстедат

Спецоцентасубстедат

Субстант

Центосубстант

Центисубстант

Транссубстант

Инценсубстант

Центе
субстант

Центасубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасуперстант

Спецацентосуперстедат

Спецацентисуперстедат

Спецатранссуперстедат

Спецаинценсуперстедат

Спецацентесуперстедат

Спецацентасуперстедат

Спецесуперстант

Спецецентосуперстедат

Спецецентисуперстедат

Спецетранссуперстедат

Спецеинценсуперстедат

Спецецентесуперстедат

Спецецентасуперстедат

Форсуперстант

Форцентосуперстедат

Форцентисуперстедат

Фортранссуперстедат

Форинценсуперстедат

Форцентесуперстедат

Форцентасуперстедат

Консуперстант

Концентосуперстедат

Концентисуперстедат

Контранссуперстедат

Конинценсуперстедат

Концентесуперстедат

Концентасуперстедат

Специсуперстант

Специцентосуперстедат

Специцентисуперстедат

Специтранссуперстедат

Специинценсуперстедат

Специцентесуперстедат

Специцентасуперстедат

Спецосуперстант

Спецоцентосуперстедат

Спецоцентисуперстедат

Спецотранссуперстедат

Спецоинценсуперстедат

Спецоцентесуперстедат

Спецоцентасуперстедат

Суперстант

Центосуперстант

Центисуперстант

Транссуперстант

Инценсуперстант

Центе
суперстант

Центасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални дукоплетностни
рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK(Всички понятия имат определението икономически;
BC/A-5)
опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустатант

Спецацентосустетедат

Спецацентисустетедат

Спецатранссустетедат

Спецаинценсустетедат

Спецацентесустетедат

Спецацентасустетедат

Спецесустатант

Спецецентосустетедат

Спецецентисустетедат

Спецетранссустетедат

Спецеинценсустетедат

Спецецентесустетедат

Спецецентасустетедат

Форсустатант

Форцентосустетедат

Форцентисустетедат

Фортранссустетедат

Форинценсустетедат

Форцентесустетедат

Форцентасустетедат

Консустатант

Концентосустетедат

Концентисустетедат

Контранссустетедат

Конинценсустетедат

Концентесустетедат

Концентасустетедат

Специсустатант

Специцентосустетедат

Специцентисустетедат

Специтранссустетедат

Специинценсустетедат

Специцентесустетедат

Специцентасустетедат

Спецосустатант

Спецоцентосустетедат

Спецоцентисустетедат

Спецотранссустетедат

Спецоинценсустетедат

Спецоцентесустетедат

Спецоцентасустетедат

Суста
тант

Центосустатант

Центисустатант

Транссустатант

Инценсустатант

Центе
сустатант

Центасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустатат

Спецацентосустатедат

Спецацентисустатедат

Спецатранссустатедат

Спецаинценсустатедат

Спецацентесустатедат

Спецацентасустатедат

Спецесустатат

Спецецентосустатедат

Спецецентисустатедат

Спецетранссустатедат

Спецеинценсустатедат

Спецецентесустатедат

Спецецентасустатедат

Форсустатат

Форцентосустатедат

Форцентисустатедат

Фортранссустатедат

Форинценсустатедат

Форцентесустатедат

Форцентасустатедат

Консустатат

Концентосустатедат

Концентисустатедат

Контранссустатедат

Конинценсустатедат

Концентесустатедат

Концентасустатедат

Специсустатат

Специцентосустатедат

Специцентисустатедат

Специтранссустатедат

Специинценсустатедат

Специцентесустатедат

Специцентасустатедат

Спецосустатат

Спецоцентосустатедат

Спецоцентисустатедат

Спецотранссустатедат

Спецоинценсустатедат

Спецоцентесустатедат

Спецоцентасустатедат

Сустатат

Центосустатат

Центисустатат

Транссустатат

Инценсустатат

Центе
сустатат

Центасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-PEIMK-AB/C-7
DT-PEIMK-AB/C-6
DT-PEIMK-AB/C-5
DT-PEIMK-AB/C-4
DT-PEIMK-AB/C-3
DT-PEIMK-AB/C-2
A
DT-PEIMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Центат

Центасустотедат

Центасуститедат

Центасубстедат

Центасуперстедат

Центасустетедат

Центасустатедат

Центит
(центант)

Центесустотедат

Центесуститедат

Центесубстедат

Центесуперстедат

Центесустетедат

Центесустатедат

Инцентит

Инценсустотедат

Инценсуститедат

Инценсубстедат

Инценсуперстедат

Инценсустетедат

Инценсустатедат

Трансцентит

Транссустотедат

Транссуститедат

Транссубстедат

Транссуперстедат

Транссустетедат

Транссустатедат

Центитит
(уницентит)

Центисустотедат

Центисуститедат

Центисубстедат

Центисуперстедат

Центисустетедат

Центисустатедат

Центотеид

Центосустотедат

Центосуститедат

Центосубстедат

Центосуперстедат

Центосустетедат

Центосустатедат

PI-Хипертипотеид

Сустотеид

Сустатит

Субстант

Суперстант

Сустатант

Сустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Спецоцентат

Спецоцентасустотедат

Спецоцентасуститедат

Спецоцентасубстедат

Спецоцентасуперстедат

Спецоцентасустетедат

Спецоцентасустатедат

Спецоцентит
(спецоцентант)

Спецоцентесустотедат

Спецоцентесуститедат

Спецоцентесубстедат

Спецоцентесуперстедат

Спецоцентесустетедат

Спецоцентесустатедат

Спецоинцентит

Спецоинценсустотедат

Спецоинценсуститедат

Спецоинценсубстедат

Спецоинценсуперстедат

Спецоинценсустетедат

Спецоинценсустатедат

Спецотрансцентит

Спецотранссустотедат

Спецотранссуститедат

Спецотранссубстедат

Спецотранссуперстедат

Спецотранссустетедат

Спецотранссустатедат

Спецоцентитит (спецоуницентит)

Спецоцентисустотедат

Спецоцентисуститедат

Спецоцентисубстедат

Спецоцентисуперстедат

Спецоцентисустетедат

Спецоцентисустатедат

Спецоцентотеид

Спецоцентосустотедат

Спецоцентосуститедат

Спецоцентосубстедат

Спецоцентосуперстедат

Спецоцентосустетедат

Спецоцентосустатедат

Спецотеид

Спецосустотеид

Спецосустатит

Спецосубстант

Спецосуперстант

Спецосустатант

Спецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Специцентат

Специцентасустотедат

Специцентасуститедат

Специцентасубстедат

Специцентасуперстедат

Специцентасустетедат

Специцентасустатедат

Специцентит
(специцентант)

Специцентесустотедат

Специцентесуститедат

Специцентесубстедат

Специцентесуперстедат

Специцентесустетедат

Специцентесустатедат

Специинцентит

Специинценсустотедат

Специинценсуститедат

Специинценсубстедат

Специинценсуперстедат

Специинценсустетедат

Специинценсустатедат

Специтрансцентит

Специтранссустотедат

Специтранссуститедат

Специтранссубстедат

Специтранссуперстедат

Специтранссустетедат

Специтранссустатедат

Специцентитит (спецоунице
нтит)

Специцентисустотедат

Специцентисуститедат

Специцентисубстедат

Специцентисуперстедат

Специцентисустетедат

Специцентисустатедат

Специцентотеид

Специцентосустотедат

Специцентосуститедат

Специцентосубстедат

Специцентосуперстедат

Специцентосустетедат

Специцентосустатедат

Специтит

Специсустотеид

Специсустатит

Специсубстант

Специсуперстант

Специсустатант

Специсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Конспецицентат

Концентасустотедат

Концентасуститедат

Концентасубстедат

Концентасуперстедат

Концентасустетедат

Концентасустатедат

Концентит
(концентант)

Концентесустотедат

Концентесуститедат

Концентесубстедат

Концентесуперстедат

Концентесустетедат

Концентесустатедат

Конинцентит

Конинценсустотедат

Конинценсуститедат

Конинценсубстедат

Конинценсуперстедат

Конинценсустетедат

Конинценсустатедат

Контрансцентит

Контранссустотедат

Контранссуститедат

Контранссубстедат

Контранссуперстедат

Контранссустетедат

Контранссустатедат

Концентисустотедат

Концентисуститедат

Концентисубстедат

Концентисуперстедат

Концентисустетедат

Концентисустатедат

Концентотеид

Концентосустотедат

Концентосуститедат

Концентосубстедат

Концентосуперстедат

Концентосустетедат

Концентосустатедат

Контив
(специтент

Консустотеид

Консустатит

Консубстант

Консуперстант

Консустатант

Консустатат

Концентитит
(конуницентит)

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форспецицентат

Форцентасустотедат

Форцентасуститедат

Форцентасубстедат

Форцентасуперстедат

Форцентасустетедат

Форцентасустатедат

Форцентит
(концентант)

Форцентесустотедат

Форцентесуститедат

Форцентесубстедат

Форцентесуперстедат

Форцентесустетедат

Форцентесустатедат

Форинцентит

Форинценсустотедат

Форинценсуститедат

Форинценсубстедат

Форинценсуперстедат

Форинценсустетедат

Форинценсустатедат

Фортрансцентит

Фортранссустотедат

Фортранссуститедат

Фортранссубстедат

Фортранссуперстедат

Фортранссустетедат

Фортранссустатедат

центитит
(актуницентит)

Форцентисустотедат

Форцентисуститедат

Форцентисубстедат

Форцентисуперстедат

Форцентисустетедат

Форцентисустатедат

Форцентотеид

Форцентосустотедат

Форцентосуститедат

Форцентосубстедат

Форцентосуперстедат

Форцентосустетедат

Форцентосустатедат

Фортив
(специтинт

Форсустотеид

Форсустатит

Форсубстант

Форсуперстант

Форсустатант

Форсустатат

Фор-

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Спецецентат

Спецецентасустотедат

Спецецентасуститедат

Спецецентасубстедат

Спецецентасуперстедат

Спецецентасустетедат

Спецецентасустатедат

Спецецентит
(спецецентант)

Спецецентесустотедат

Спецецентесуститедат

Спецецентесубстедат

Спецецентесуперстедат

Спецецентесустетедат

Спецецентесустатедат

Спецеинцентит

Спецеинценсустотедат

Спецеинценсуститедат

Спецеинценсубстедат

Спецеинценсуперстедат

Спецеинценсустетедат

Спецеинценсустатедат

Спецетрансцентит

Спецетранссустотедат

Спецетранссуститедат

Спецетранссубстедат

Спецетранссуперстедат

Спецетранссустетедат

Спецетранссустатедат

Спецецентитит (спецеунице
нтит)

Спецецентисустотедат

Спецецентисуститедат

Спецецентисубстедат

Спецецентисуперстедат

Спецецентисустетедат

Спецецентисустатедат

Спецецентотеид

Спецецентосустотедат

Спецецентосуститедат

Спецецентосубстедат

Спецецентосуперстедат

Спецецентосустетедат

Спецецентосустатедат

Специтант

Спецесустотеид

Спецесустатит

Спецесубстант

Спецесуперстант

Спецесустатант

Спецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Спецацентат

Спецацентасустотедат

Спецацентасуститедат

Спецацентасубстедат

Спецацентасуперстедат

Спецацентасустетедат

Спецацентасустатедат

Спецацентит
(спецацентант)

Спецацентесустотедат

Спецацентесуститедат

Спецацентесубстедат

Спецацентесуперстедат

Спецацентесустетедат

Спецацентесустатедат

Спецаинцентит

Спецаинценсустотедат

Спецаинценсуститедат

Спецаинценсубстедат

Спецаинценсуперстедат

Спецаинценсустетедат

Спецаинценсустатедат

Спецатрансцентит

Спецатранссустотедат

Спецатранссуститедат

Спецатранссубстедат

Спецатранссуперстедат

Спецатранссустетедат

Спецатранссустатедат

Спецацентитит (спецауницентит)

Спецацентисустотедат

Спецацентисуститедат

Спецацентисубстедат

Спецацентисуперстедат

Спецацентисустетедат

Спецацентисустатедат

Спецацентотеид

Спецацентосустотедат

Спецацентосуститедат

Спецацентосубстедат

Спецацентосуперстедат

Спецацентосустетедат

Спецацентосустатедат

Специтат

Спецасустотеид

Спецасустатит

Спецасубстант

Спецасуперстант

Спецасустатант

Спецасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
ducopletitic rational derelevant typical economic exosubtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа дукоплетностни рационални
дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти и означавано с индекс DT-PESMK. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки
съответстващ на едно от следните характерни за рационалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална
икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо
състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а
принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните рационални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например актив и трансцентит, актив, трансцентит и субстант).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); 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 дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първо86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PSхипертипотеид, т.е. рационален икономически субти-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустотеид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустатит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическия субтисубстант и икономическия субтисуперстант.
4. Икономически субтисубстант (съкр. – субтисубс).
5. Икономически субтисуперстант (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустатант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономически субтисубстант и икономически субтисуперстант.
7. Икономически субтисубтисустатат (съкр. – субтисубтисуста) – двойка,
състояща се от икономическия субтисубстант и икономическия субтисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтицентотеид (съкр. – субтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически субтицентитит (съкр. – субтиценти) (икономически
субтиуницентит) – единство на икономическия субтитрансцентит и икономическия субтиинцентит.
4. Икономически субтитрансцентит (съкр. – субтитранс).
5. Икономически субтиинцентит (съкр. – субтиинцен).
6. Икономически субтицентит (съкр. – субтиценте) (икономически субтицентант) – общо понятие за икономически субтитрансцентит и икономически субтиинцентит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Икономически субтицентат (съкр. – субтицента) – двойка, състояща се
от икономическия субтитрансцентит и икономическия субтиинцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецотеид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецитит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическия субтиконтив и икономическия субтифортив.
4. Икономически субтиконтив (съкр. – субтикон) (икономически субтиспецитент).
5. Икономически субтифортив (съкр. – субтифор) (икономически субтиспецитинт).
6. Икономически субтиспецитант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономически субтиконтив и икономически субтифортив.
7. Икономически субтиспецитат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическия субтиконтив и икономическия субтифортив.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
рационални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти (с
индекс DT-PESMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидноразгърнати специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелвантни
типични икономически ексосубтиингредиенти (с индекс DT-PESMK-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центиталносустатантни дукоплетностни рационални дерелвантни типични икономически
ексосубтиингредиенти (с индекс DT-PESMK-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до
3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-PESMK-AC/B-1
DT-PESMK-AC/B-2
DT-PESMK-AC/B-3
DT-PESMK-AC/B-4
DT-PESMK-AC/B-5
DT-PESMK-AC/B-6
B

DT-PESMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни дукоплетностни
рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецитат

Субтиспецасустотедат

Субтиспецасуститедат

Субтиспецасубстедат

Субтиспецасуперстедат

Субтиспецасустетедат

Субтиспецасустатедат

Субтиспецитант

Субтиспецесустотедат

Субтиспецесуститедат

Субтиспецесубстедат

Субтиспецесуперстедат

Субтиспецесустетедат

Субтиспецесустатедат

Субтифортив

Субтифорсустотедат

Субтифорсуститедат

Субтифорсубстедат

Субтифорсуперстедат

Субтифорсустетедат

Субтифорсустатедат

Субтиконтив

Субтиконсустотедат

Субтиконсуститедат

Субтиконсубстедат

Субтиконсуперстедат

Субтиконсустетедат

Субтиконсустатедат

Субтиспецитит

Субтиспецисустотедат

Субтиспецисуститедат

Субтиспецисубстедат

Субтиспецисуперстедат

Субтиспецисустетедат

Субтиспеци
суста
тедат

Субтиспецосуститедат

Субтиспецосубстедат

Субтиспецосуперстедат

Субтиспецосустетедат

Субтиспецосустатедат

Субтисустатит

Субтисубстант

Субтисуперстант

Субтисустатант

Субтисустатат

Субтиспецотеид

PS-Хипертипотеид

Субтисустотеид

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентотеид

Субтиспецацентосустотедат

Субтиспецацентосуститедат

Субтиспецацентосубстедат

Субтиспецацентосуперстедат

Субтиспецацентосустетедат

Субтиспецацентосустатедат

Субтиспецецентотеид

Субтиспецецентосустотедат

Субтиспецецентосуститедат

Субтиспецецентосубстедат

Субтиспецецентосуперстедат

Субтиспецецентосустетедат

Субтиспецецентосустатедат

Субтифорцентотеид

Субтифорцентосустотедат

Субтифорцентосуститедат

Субтифорцентосубстедат

Субтифорцентосуперстедат

Субтифорцентосустетедат

Субтифорцентосустатедат

Субтиконцентотеид

Субтиконцентосустотедат

Субтиконцентосуститедат

Субтиконцентосубстедат

Субтиконцентосуперстедат

Субтиконцентосустетедат

Субтиконцентосустатедат

Субтиспецицентотеид

Субтиспецицентосустотедат

Субтиспецицентосуститедат

Субтиспецицентосубстедат

Субтиспецицентосуперстедат

Субтиспецицентосустетедат

Субтиспецицентосустатедат

Субтиспецоцентотеид

Субтиспецоцентосустотедат

Субтиспецоцентосуститедат

Субтиспецоцентосубстедат

Субтиспецоцентосуперстедат

Субтиспецоцентосустетедат

Субтиспецоцентосустатедат

Субтицентотеид

Субтицентосустотеид

Субтицентосустатит

Субтицентосубстант

Субтицентосуперстант

Субтицентосустатант

Субтицентосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентитит

Субтиспецацентисустотедат

Субтиспецацентисуститедат

Субтиспецацентисубстедат

Субтиспецацентисуперстедат

Субтиспецацентисустетедат

Субтиспецацентисустатедат

Субтиспецецентитит

Субтиспецецентисустотедат

Субтиспецецентисуститедат

Субтиспецецентисубстедат

Субтиспецецентисуперстедат

Субтиспецецентисустетедат

Субтиспецецентисустатедат

Субтифорцентитит

Субтифорцентисустотедат

Субтифорцентисуститедат

Субтифорцентисубстедат

Субтифорцентисуперстедат

Субтифорцентисустетедат

Субтифорцентисустатедат

Субтиконцентитит

Субтиконцентисустотедат

Субтиконцентисуститедат

Субтиконцентисубстедат

Субтиконцентисуперстедат

Субтиконцентисустетедат

Субтиконцентисустатедат

Субтиспецицентитит

Субтиспецицентисустотедат

Субтиспецицентисуститедат

Субтиспецицентисубстедат

Субтиспецицентисуперстедат

Субтиспецицентисустетедат

Субтиспецицентисустатедат

Субтиспецоцентитит

Субтиспецоцентисустотедат

Субтиспецоцентисуститедат

Субтиспецоцентисубстедат

Субтиспецоцентисуперстедат

Субтиспецоцентисустетедат

Субтиспецоцентисустатедат

Субтицентитит

Субтицентисустотеид

Субтицентисустатит

Субтицентисубстант

Субтицентисуперстант

Субтицентисустатант

Субтицентисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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92

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецатрансцентит

Субтиспецатранссустотедат

Субтиспецатранссуститедат

Субтиспецатранссубстедат

Субтиспецатранссуперстедат

Субтиспецатранссустетедат

Субтиспецатранссустатедат

Субтиспецетрансцентит

Субтиспецетранссустотедат

Субтиспецетранссуститедат

Субтиспецетранссубстедат

Субтиспецетранссуперстедат

Субтиспецетранссустетедат

Субтиспецетранссустатедат

Субтифортрансцентит

Субтифортранссустотедат

Субтифортранссуститедат

Субтифортранссубстедат

Субтифортранссуперстедат

Субтифортранссустетедат

Субтифортранссустатедат

Субтиконтрансцентит

Субтиконтранссустотедат

Субтиконтранссуститедат

Субтиконтранссубстедат

Субтиконтранссуперстедат

Субтиконтранссустетедат

Субтиконтранссустатедат

Субтиспецитрансцентит

Субтиспецитранссустотедат

Субтиспецитранссуститедат

Субтиспецитранссубстедат

Субтиспецитранссуперстедат

Субтиспецитранссустетедат

Субтиспецитранссустатедат

Субтиспецотрансцентит

Субтиспецотранссустотедат

Субтиспецотранссуститедат

Субтиспецотранссубстедат

Субтиспецотранссуперстедат

Субтиспецотранссустетедат

Субтиспецотранссустатедат

Субтитрансцентит

Субтитранссустотеид

Субтитранссустатит

Субтитранссубстант

Субтитранссуперстант

Субтитранссустатант

Субтитранссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецаинцентит

Субтиспецаинценсустотедат

Субтиспецаинценсуститедат

Субтиспецаинценсубстедат

Субтиспецаинценсуперстедат

Субтиспецаинценсустетедат

Субтиспецаинценсустатедат

Субтиспецеинцентит

Субтиспецеинценсустотедат

Субтиспецеинценсуститедат

Субтиспецеинценсубстедат

Субтиспецеинценсуперстедат

Субтиспецеинценсустетедат

Субтиспецеинценсустатедат

Субтифоринцентит

Субтифоринценсустотедат

Субтифоринценсуститедат

Субтифоринценсубстедат

Субтифоринценсуперстедат

Субтифоринценсустетедат

Субтифоринценсустатедат

Субтиконинцентит

Субтиконинценсустотедат

Субтиконинценсуститедат

Субтиконинценсубстедат

Субтиконинценсуперстедат

Субтиконинценсустетедат

Субтиконинценсустатедат

Субтиспециинцентит

Субтиспециинценсустотедат

Субтиспециинценсуститедат

Субтиспециинценсубстедат

Субтиспециинценсуперстедат

Субтиспециинценсустетедат

Субтиспециинценсустатедат

Субтиспецоинцентит

Субтиспецоинценсустотедат

Субтиспецоинценсуститедат

Субтиспецоинценсубстедат

Субтиспецоинценсуперстедат

Субтиспецоинценсустетедаа

Субтиспецоинценсустатедат

Субтиинцентит

Субтиинценсустотеид

Субтиинценсустатит

Субтиинценсубстант

Субтиинценсуперстант

Субтиинценсустатант

Субтиинценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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94

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентит

Субтиспецацентесустотедат

Субтиспецацентесуститедат

Субтиспецацентесубстедат

Субтиспецацентесуперстедат

Субтиспецацентесустетедат

Субтиспецацентесустатедат

Субтиспецецентит

Субтиспецецентесустотедат

Субтиспецецентесуститедат

Субтиспецецентесубстедат

Субтиспецецентесуперстедат

Субтиспецецентесустетедат

Субтиспецецентесустатедат

Субтифорцентит

Субтифорцентесустотедат

Субтифорцентесуститедат

Субтифорцентесубстедат

Субтифорцентесуперстедат

Субтифорцентесустетедат

Субтифорцентесустатедат

Субтиконцентит

Субтиконцентесустотедат

Субтиконцентесуститедат

Субтиконцентесубстедат

Субтиконцентесуперстедат

Субтиконцентесустетедат

Субтиконцентесустатедат

Субтиспецицентит

Субтиспецицентесустотедат

Субтиспецицентесуститедат

Субтиспецицентесубстедат

Субтиспецицентесуперстедат

Субтиспецицентесустетедат

Субтиспецицентесустатедат

Субтиспецоцентит

Субтиспецоцентесустотедат

Субтиспецоцентесуститедат

Субтиспецоцентесубстедат

Субтиспецоцентесуперстедат

Субтиспецоцентесустетедат

Субтиспецоцентесустатедат

Субтицентит

Субтицентесустотеид

Субтицентесустатит

Субтицентесубстант

Субтицентесуперстант

Субтицентесустатант

Субтицентесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентат

Субтиспецацентасустотедат

Субтиспецацентасуститедат

Субтиспецацентасубстедат

Субтиспецацентасуперстедат

Субтиспецацентасустетедат

Субтиспецацентасустатедат

Субтиспецецентат

Субтиспецецентасустотедат

Субтиспецецентасуститедат

Субтиспецецентасубстедат

Субтиспецецентасуперстедат

Субтиспецецентасустетедат

Субтиспецецентасустатедат

Субтифорцентат

Субтифорцентасустотедат

Субтифорцентасуститедат

Субтифорцентасубстедат

Субтифорцентасуперстедат

Субтифорцентасустетедат

Субтифорцентасустатедат

Субтиконцентат

Субтиконцентасустотедат

Субтиконцентасуститедат

Субтиконцентасубстедат

Субтиконцентасуперстедат

Субтиконцентасустетедат

Субтиконцентасустатедат

Субтиспецицентат

Субтиспецицентасустотедат

Субтиспецицентасуститедат

Субтиспецицентасубстедат

Субтиспецицентасуперстедат

Субтиспецицентасустетедат

Субтиспецицентасустатедат

Субтиспецоцентат

Субтиспецоцентасустотедат

Субтиспецоцентасуститедат

Субтиспецоцентасубстедат

Субтиспецоцентасуперстедат

Субтиспецоцентасустетедат

Субтиспецоцентасустатедат

Субтицентат

Субтицентасустотеид

Субтицентасустатит

Субтицентасубстант

Субтицентасуперстант

Субтицентасустатант

Субтицентасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-PESMK-BC/A-1
DT-PESMK-BC/A-2
DT-PESMK-BC/A-3
DT-PESMK-BC/A-4
DT-PESMK-BC/A-5

A

DT-PESMK-BC/A-6
DT-PESMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални дукоплетностни
рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти

97

97

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецитат

Субтиспецацентотедат

Субтиспецацентитедат

Субтиспецатранстедат

Субтиспецаинцентедат

Субтиспецацентетедат

Субтиспецацентатедат

Субтиспецитант

Субтиспецецентотедат

Субтиспецецентитедат

Субтиспецетранстедат

Субтиспецеинцентедат

Субтиспецецентетедат

Субтиспецецентатедат

Субтифортив

Субтифорцентотедат

Субтифорцентитедат

Субтифортранстедат

Субтифоринцентедат

Субтифорцентетедат

Субтифорцентатедат

Субтиконтив

Субтиконцентотедат

Субтиконцентитедат

Субтиконтранстедат

Субтиконинцентедат

Субтиконцентетедат

Субтиконцентатедат

Субтиспецитит

Субтиспецицентотедат

Субтиспецицентитедат

Субтиспецитранстедат

Субтиспециинцентедат

Субтиспецицентетедат

Субтиспецицентатедат

Субтиспецотеид

Субтиспецоцентотедат

Субтиспецоцентитедат

Субтиспецотранстедат

Субтиспецоинцентедат

Субтиспецоцентетедат

Субтиспецоцентатедат

PS-Хипертипотеид

Субтицентотеид

Субтицентитит

Субтитрансцентит

Субтиинцентит

Субтицентит

Субтицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

98

98

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустотеид

Субтиспецацентосустотедат

Субтиспецацентисустотедат

Субтиспецатранссустотедат

Субтиспецаинценсустотедат

Субтиспецацентесустотедат

Субтиспецацентасустотедат

Субтиспецесустотеид

Субтиспецецентосустотедат

Субтиспецецентисустотедат

Субтиспецетранссустотедат

Субтиспецеинценсустотедат

Субтиспецецентесустотедат

Субтиспецецентасустотедат

Субтифорсустотеид

Субтифорцентосустотедат

Субтифорцентисустотедат

Субтифортранссустотедат

Субтифоринценсустотедат

Субтифорцентесустотедат

Субтифорцентасустотедат

Субтиконсустотеид

Субтиконцентосустотедат

Субтиконцентисустотедат

Субтиконтранссустотедат

Субтиконинценсустотедат

Субтиконцентесустотедат

Субтиконцентасустотедат

Субтиспецисустотеид

Субтиспецицентосустотедат

Субтиспецицентисустотедат

Субтиспецитранссустотедат

Субтиспециинценсустотедат

Субтиспецицентесустотедат

Субтиспецицентасустотедат

Субтиспецосустотеид

Субтиспецоцентосустотедат

Субтиспецоцентисустотедат

Субтиспецотранссустотедат

Субтиспецоинценсустотедат

Субтиспецоцентесустотедат

Субтиспецоцентасустотедат

Субтисустотеид

Субтицентосустотеид

Субтицентисустотеид

Субтитранссустотеид

Субтиинценсустотеид

Субтицентесустотеид

Субтицентасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

99

99

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустатит

Субтиспецацентосуститедат

Субтиспецацентисуститедат

Субтиспецатранссуститедат

Субтиспецаинценсуститедат

Субтиспецацентесуститедат

Субтиспецацентасуститедат

Субтиспецесустатит

Субтиспецецентосуститедат

Субтиспецецентисуститедат

Субтиспецетранссуститедат

Субтиспецеинценсуститедат

Субтиспецецентесуститедат

Субтиспецецентасуститедат

Субтифорсустатит

Субтифорцентосуститедат

Субтифорцентисуститедат

Субтифортранссуститедат

Субтифоринценсуститедат

Субтифорцентесуститедат

Субтифорцентасуститедат

Субтиконсустатит

Субтиконцентосуститедат

Субтиконцентисуститедат

Субтиконтранссуститедат

Субтиконинценсуститедат

Субтиконцентесуститедат

Субтиконцентасуститедат

Субтиспецисустатит

Субтиспецицентосуститедат

Субтиспецицентисуститедат

Субтиспецитранссуститедат

Субтиспециинценсуститедат

Субтиспецицентесуститедат

Субтиспецицентасуститедат

Субтиспецосустатит

Субтиспецоцентосуститедат

Субтиспецоцентисуститедат

Субтиспецотранссуститедат

Субтиспецоинценсуститедат

Субтиспецоцентесуститедат

Субтиспецоцентасуститедат

Субтисустатит

Субтицентосустатит

Субтицентисустатит

Субтитранссустатит

Субтиинценсустатит

Субтицентесустатит

Субтицентасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

100

100

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасубстант

Субтиспецацентосубстедат

Субтиспецацентисубстедат

Субтиспецатранссубстедат

Субтиспецаинценсубстедат

Субтиспецацентесубстедат

Субтиспецацентасубстедат

Субтиспецесубстант

Субтиспецецентосубстедат

Субтиспецецентисубстедат

Субтиспецетранссубстедат

Субтиспецеинценсубстедат

Субтиспецецентесубстедат

Субтиспецецентасубстедат

Субтифорсубстант

Субтифорцентосубстедат

Субтифорцентисубстедат

Субтифортранссубстедат

Субтифоринценсубстедат

Субтифорцентесубстедат

Субтифорцентасубстедат

Субтиконсубстант

Субтиконцентосубстедат

Субтиконцентисубстедат

Субтиконтранссубстедат

Субтиконинценсубстедат

Субтиконцентесубстедат

Субтиконцентасубстедат

Субтиспецисубстант

Субтиспецицентосубстедат

Субтиспецицентисубстедат

Субтиспецитранссубстедат

Субтиспециинценсубстедат

Субтиспецицентесубстедат

Субтиспецицентасубстедат

Субтиспецосубстант

Субтиспецоцентосубстедат

Субтиспецоцентисубстедат

Субтиспецотранссубстедат

Субтиспецоинценсубстедат

Субтиспецоцентесубстедат

Субтиспецоцентасубстедат

Субтисубстант

Субтицентосубстант

Субтицентисубстант

Субтитранссубстант

Субтиинценсубстант

Субтицентесубстант

Субтицентасубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

101

101

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасуперстант

Субтиспецацентосуперстедат

Субтиспецацентисуперстедат

Субтиспецатранссуперстедат

Субтиспецаинценсуперстедат

Субтиспецацентесуперстедат

Субтиспецацентасуперстедат

Субтиспецесуперстант

Субтиспецецентосуперстедат

Субтиспецецентисуперстедат

Субтиспецетранссуперстедат

Субтиспецеинценсуперстедат

Субтиспецецентесуперстедат

Субтиспецецентасуперстедат

Субтифорсуперстант

Субтифорцентосуперстедат

Субтифорцентисуперстедат

Субтифортранссуперстедат

Субтифоринценсуперстедат

Субтифорцентесуперстедат

Субтифорцентасуперстедат

Субтиконсуперстант

Субтиконцентосуперстедат

Субтиконцентисуперстедат

Субтиконтранссуперстедат

Субтиконинценсуперстедат

Субтиконцентесуперстедат

Субтиконцентасуперстедат

Субтиспецисуперстант

Субтиспецицентосуперстедат

Субтиспецицентисуперстедат

Субтиспецитранссуперстедат

Субтиспециинценсуперстедат

Субтиспецицентесуперстедат

Субтиспецицентасуперстедат

Субтиспецосуперстант

Субтиспецоцентосуперстедат

Субтиспецоцентисуперстедат

Субтиспецотранссуперстедат

Субтиспецоинценсуперстедат

Субтиспецоцентесуперстедат

Субтиспецоцентасуперстедат

Субтисуперстант

Субтицентосуперстант

Субтицентисуперстант

Субтитранссуперстант

Субтиинценсуперстант

Субтицентесуперстант

Субтицентасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

102

102

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустатант

Субтиспецацентосустетедат

Субтиспецацентисустетедат

Субтиспецатранссустетедат

Субтиспецаинценсустетедат

Субтиспецацентесустетедат

Субтиспецацентасустетедат

Субтиспецесустатант

Субтиспецецентосустетедат

Субтиспецецентисустетедат

Субтиспецетранссустетедат

Субтиспецеинценсустетедат

Субтиспецецентесустетедат

Субтиспецецентасустетедат

Субтифорсустатант

Субтифорцентосустетедат

Субтифорцентисустетедат

Субтифортранссустетедат

Субтифоринценсустетедат

Субтифорцентесустетедат

Субтифорцентасустетедат

Субтиконсустатант

Субтиконцентосустетедат

Субтиконцентисустетедат

Субтиконтранссустетедат

Субтиконинценсустетедат

Субтиконцентесустетедат

Субтиконцентасустетедат

Субтиспецисустатант

Субтиспецицентосустетедат

Субтиспецицентисустетедат

Субтиспецитранссустетедат

Субтиспециинценсустетедат

Субтиспецицентесустетедат

Субтиспецицентасустетедат

Субтиспецосустатант

Субтиспецоцентосустетедат

Субтиспецоцентисустетедат

Субтиспецотранссустетедат

Субтиспецоинценсустетедат

Субтиспецоцентесустетедат

Субтиспецоцентасустетедат

Субтисустатант

Субтицентосустатант

Субтицентисустатант

Субтитранссустатант

Субтиинценсустатант

Субтицентесустатант

Субтицентасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)

103

103

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустатат

Субтиспецацентосустатедат

Субтиспецацентисустатедат

Субтиспецатранссустатедат

Субтиспецаинценсустатедат

Субтиспецацентесустатедат

Субтиспецацентасустатедат

Субтиспецесустатат

Субтиспецецентосустатедат

Субтиспецецентисустатедат

Субтиспецетранссустатедат

Субтиспецеинценсустатедат

Субтиспецецентесустатедат

Субтиспецецентасустатедат

Субтифорсустатат

Субтифорцентосустатедат

Субтифорцентисустатедат

Субтифортранссустатедат

Субтифоринценсустатедат

Субтифорцентесустатедат

Субтифорцентасустатедат

Субтиконсустатат

Субтиконцентосустатедат

Субтиконцентисустатедат

Субтиконтранссустатедат

Субтиконинценсустатедат

Субтиконцентесустатедат

Субтиконцентасустатедат

Субтиспецисустатат

Субтиспецицентосустатедат

Субтиспецицентисустатедат

Субтиспецитранссустатедат

Субтиспециинценсустатедат

Субтиспецицентесустатедат

Субтиспецицентасустатедат

Субтиспецосустатат

Субтиспецоцентосустатедат

Субтиспецоцентисустатедат

Субтиспецотранссустатедат

Субтиспецоинценсустатедат

Субтиспецоцентесустатедат

Субтиспецоцентасустатедат

Субтисустатат

Субтицентосустатат

Субтицентисустатат

Субтитранссустатат

Субтиинценсустатат

Субтицентесустатат

Субтицентасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

104

104

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-PESMK-AB/C-7
DT-PESMK-AB/C-6
DT-PESMK-AB/C-5
DT-PESMK-AB/C-4
DT-PESMK-AB/C-3
DT-PESMK-AB/C-2
A
DT-PESMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти

105

105

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Субтицентат

Субтицентасустотедат

Субтицентасуститедат

Субтицентасубстедат

Субтицентасуперстедат

Субтицентасустетедат

Субтицентасустатедат

Субтицентит

Субтицентесустотедат

Субтицентесуститедат

Субтицентесубстедат

Субтицентесуперстедат

Субтицентесустетедат

Субтицентесустатедат

Субтиинцентит

Субтиинценсустотедат

Субтиинценсуститедат

Субтиинценсубстедат

Субтиинценсуперстедат

Субтиинценсустетедат

Субтиинценсустатедат

Субтитрансцентит

Субтитранссустотедат

Субтитранссуститедат

Субтитранссубстедат

Субтитранссуперстедат

Субтитранссустетедат

Субтитранссустатедат

Субтицентитит

Субтицентисустотедат

Субтицентисуститедат

Субтицентисубстедат

Субтицентисуперстедат

Субтицентисустетедат

Субтицентисустатедат

Субтицентотеид

Субтицентосустотедат

Субтицентосуститедат

Субтицентосубстедат

Субтицентосуперстедат

Субтицентосустетедат

Субтицентосустатедат

PS-Хипертипотеид

Субтисустотеид

Субтисустатит

Субтисубстант

Субтисуперстант

Субтисустатант

Субтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

106

106

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецоцентат

Субтиспецоцентасустотедат

Субтиспецоцентасуститедат

Субтиспецоцентасубстедат

Субтиспецоцентасуперстедат

Субтиспецоцентасустетедат

Субтиспецоцентасустатедат

Субтиспецоцентит

Субтиспецоцентесустотедат

Субтиспецоцентесуститедат

Субтиспецоцентесубстедат

Субтиспецоцентесуперстедат

Субтиспецоцентесустетедат

Субтиспецоцентесустатедат

Субтиспецоинцентит

Субтиспецоинценсустотедат

Субтиспецоинценсуститедат

Субтиспецоинценсубстедат

Субтиспецоинценсуперстедат

Субтиспецоинценсустетедат

Субтиспецоинценсустатедат

Субтиспецотрансцентит

Субтиспецотранссустотедат

Субтиспецотранссуститедат

Субтиспецотранссубстедат

Субтиспецотранссуперстедат

Субтиспецотранссустетедат

Субтиспецотранссустатедат

Субтиспецоцентитит

Субтиспецоцентисустотедат

Субтиспецоцентисуститедат

Субтиспецоцентисубстедат

Субтиспецоцентисуперстедат

Субтиспецоцентисустетедат

Субтиспецоцентисустатедат

Субтиспецоцентотеид

Субтиспецоцентосустотедат

Субтиспецоцентосуститедат

Субтиспецоцентосубстедат

Субтиспецоцентосуперстедат

Субтиспецоцентосустетедат

Субтиспецоцентосустатедат

Субтиспецотеид

Субтиспецосустотеид

Субтиспецосустатит

Субтиспецосубстант

Субтиспецосуперстант

Субтиспецосустатант

Субтиспецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

107

107

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецицентат

Субтиспецицентасустотедат

Субтиспецицентасуститедат

Субтиспецицентасубстедат

Субтиспецицентасуперстедат

Субтиспецицентасустетедат

Субтиспецицентасустатедат

Субтиспецицентит

Субтиспецицентесустотедат

Субтиспецицентесуститедат

Субтиспецицентесубстедат

Субтиспецицентесуперстедат

Субтиспецицентесустетедат

Субтиспецицентесустатедат

Субтиспециинцентит

Субтиспециинценсустотедат

Субтиспециинценсуститедат

Субтиспециинценсубстедат

Субтиспециинценсуперстедат

Субтиспециинценсустетедат

Субтиспециинценсустатедат

Субтиспецитрансцентит

Субтиспецитранссустотедат

Субтиспецотранссуститедат

Субтиспецитранссубстедат

Субтиспецитранссуперстедат

Субтиспецитранссустетедат

Субтиспецитранссустатедат

Субтиспецицентитит

Субтиспецицентисустотедат

Субтиспецицентисуститедат

Субтиспецицентисубстедат

Субтиспецицентисуперстедат

Субтиспецицентисустетедат

Субтиспецицентисустатедат

Субтиспецицентотеид

Субтиспецицентосустотедат

Субтиспецицентосуститедат

Субтиспецицентосубстедат

Субтиспецицентосуперстедат

Субтиспецицентосустетедат

Субтиспецицентосустатедат

Субтиспецит

Субтиспецисустотеид

Субтиспецисустатит

Субтиспецисубстант

Субтиспецисуперстант

Субтиспецисустатант

Субтиспецисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконцентат

Субтиконцентасустотедат

Субтиконцентасуститедат

Субтиконцентасубстедат

Субтиконцентасуперстедат

Субтиконцентасустетедат

Субтиконцентасустатедат

Субтиконцентит

Субтиконцентесустотедат

Субтиконцентесуститедат

Субтиконцентесубстедат

Субтиконцентесуперстедат

Субтиконцентесустетедат

Субтиконцентесустатедат

Субтиконинцентит

Субтиконинценсустотедат

Субтиконинценсуститедат

Субтиконинценсубстедат

Субтиконинценсуперстедат

Субтиконинценсустетедат

Субтиконинценсустатедат

Субтиконтрансцентит

Субтиконтранссустотедат

Субтиконтранссуститедат

Субтиконтранссубстедат

Субтиконтранссуперстедат

Субтиконтранссустетедат

Субтиконтранссустатедат

Субтиконцентитит

Субтиконцентисустотедат

Субтиконцентисуститедат

Субтиконцентисубстедат

Субтиконцентисуперстедат

Субтиконцентисустетедат

Субтиконцентисустатедат

Субтиконцентотеид

Субтиконцентосустотедат

Субтиконцентосуститедат

Субтиконцентосубстедат

Субтиконцентосуперстедат

Субтиконцентосустетедат

Субтиконцентосустатедат

Субтиконтив

Субтиконсустотеид

Субтиконсустатит

Субтиконсубстант

Субтиконсуперстант

Субтиконсустатант

Субтиконсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтифорцентат

Субтифорцентасустотедат

Субтифорцентасуститедат

Субтифорцентасубстедат

Субтифорцентасуперстедат

Субтифорцентасустетедат

Субтифорцентасустатедат

Субтифорцентит

Субтифорцентесустотедат

Субтифорцентесуститедат

Субтифорцентесубстедат

Субтифорцентесуперстедат

Субтифорцентесустетедат

Субтифорцентесустатедат

Субтифоринцентит

Субтифоринценсустотедат

Субтифоринценсуститедат

Субтифоринценсубстедат

Субтифоринценсуперстедат

Субтифоринценсустетедат

Субтифоринценсустатедат

Субтифортрансцентит

Субтифортранссустотедат

Субтифортранссуститедат

Субтифортранссубстедат

Субтифортранссуперстедат

Субтифортранссустетедат

Субтифортранссустатедат

Субтифорцентитит

Субтифорцентисустотедат

Субтифорцентисуститедат

Субтифорцентисубстедат

Субтифорцентисуперстедат

Субтифорцентисустетедат

Субтифорцентисустатедат

Субтифорцентотеид

Субтифорцентосустотедат

Субтифорцентосуститедат

Субтифорцентосубстедат

Субтифорцентосуперстедат

Субтифорцентосустетедат

Субтифорцентосустатедат

Субти
фортив

Субтифорсустотеид

Субтифорсустатит

Субтифорсубстант

Субтифорсуперстант

Субтифорсустатант

Субтифорсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецецентат

Субтиспецецентасустотедат

Субтиспецецентасуститедиа

Субтиспецецентасубстедат

Субтиспецецентасуперстедат

Субтиспецецентасустетедат

Субтиспецецентасустатедат

Субтиспецецентит

Субтиспецецентесустотедат

Субтиспецецентесуститедат

Субтиспецецентесубстедат

Субтиспецецентесуперстедат

Субтиспецецентесустетедат

Субтиспецецентесустатедат

Субтиспецеинцентит

Субтиспецеинценсустотедат

Субтиспецеинценсуститедат

Субтиспецеинценсубстедат

Субтиспецеинценсуперстедат

Субтиспецеинценсустетедат

Субтиспецеинценсустатедат

Субтиспецетрансцентит

Субтиспецетранссустотедат

Субтиспецетранссуститедат

Субтиспецетранссубстедат

Субтиспецетранссуперстедат

Субтиспецетранссустетедат

Субтиспецетранссустатедат

Субтиспецецентитит

Субтиспецецентисустотедат

Субтиспецецентисуститедат

Субтиспецецентисубстедат

Субтиспецецентисуперстедат

Субтиспецецентисустетедат

Субтиспецецентисустатедат

Субтиспецецентотеид

Субтиспецецентосустотедат

Субтиспецецентосуститедат

Субтиспецецентосубстедат

Субтиспецецентосуперстедат

Субтиспецецентосустетедат

Субтиспецецентосустатедат

Субтиспецитант

Субтиспецесустотеид

Субтиспецесустатит

Субтиспецесубстант

Субтиспецесуперстант

Субтиспецесустатант

Субтиспецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентат

Субтиспецацентасустотедат

Субтиспецацентасуститедат

Субтиспецацентасубстедат

Субтиспецацентасуперстедат

Субтиспецацентасустетедат

Субтиспецацентасустатедат

Субтиспецацентит

Субтиспецацентесустотедат

Субтиспецацентесуститедат

Субтиспецацентесубстедат

Субтиспецацентесуперстедат

Субтиспецацентесустетедат

Субтиспецацентесустатедат

Субтиспецаинцентит

Субтиспецаинценсустотедат

Субтиспецаинценсуститедат

Субтиспецаинценсубстедат

Субтиспецаинценсуперстедат

Субтиспецаинценсустетедат

Субтиспецаинценсустатедат

Субтиспецатрансцентит

Субтиспецатранссустотедат

Субтиспецатранссуститедат

Субтиспецатранссубстедат

Субтиспецатранссуперстедат

Субтиспецатранссустетедат

Субтиспецатранссустатедат

Субтиспецацентитит

Субтиспецацентисустотедат

Субтиспецацентисуститедат

Субтиспецацентисубстедат

Субтиспецацентисуперстедат

Субтиспецацентисустетедат

Субтиспецацентисустатедат

Субтиспецацентотеид

Субтиспецацентосустотедат

Субтиспецацентосуститедат

Субтиспецацентосубстедат

Субтиспецацентосуперстедат

Субтиспецацентосустетедат

Субтиспецацентосустатедат

Субтиспецитат

Субтиспецасустотеид

Субтиспецасустатит

Субтиспецасубстант

Субтиспецасуперстант

Субтиспецасустатант

Субтиспецасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни дукоплетностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ ИДЕЙНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the integritic
preliminary derelevant typical economic tenobsiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти и означавано с индекс DT-VNQMR.
Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически
критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на
едно от следните характерни за идейната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустадантна икономическа
стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и
икономическа суперстанта); (2) ингредиентна цендентална икономическа
стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3)
ингредиентна специдантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C),
която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение)
се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни
производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности
(респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям
брой измерения.

113

113

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например специдинт и трансцендент, специдинт, трансцендент и субсдант).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен 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).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VQ-хипертиподеид, т.е. идеен икономически обсихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Идеен икономически обси-хипертиподеид (икономически VQхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустодеид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустадит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубсдант и икономическия обсисуперсдант.
4. Икономически обсисубсдант (съкр. – обсисубс).
5. Икономически обсисуперсдант (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустадант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубсдант и икономически обсисуперсдант.
7. Икономически обсисустадат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща се
от икономическия обсисубсдант и икономическия обсисуперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Идеен икономически обси-хипертиподеид (икономически VQхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсицентодеид (съкр. – обсиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически обсицентидент (икономически обсиуницендент) (съкр. –
обсиценти) – единство на икономическия обситрансцендент и икономическия
обсиинцендент.
4. Икономически обситрансцендент (съкр. – обситранс).
5. Икономически обсиинцендент (съкр. – обсиинцен).
6. Икономически обсицентдент (икономически обсицендант) (съкр. – обсиценте) – общо понятие за икономически обситрансцендент и икономически
обсиинцендент.
7. Икономически обсицендат (съкр. – обсицента) – двойка, състояща се
от икономическия обситрансцендент и икономическия обсиинцендент.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Идеен икономически обси-хипертиподеид (икономически VQхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецодеид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецидит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическия обсиспецидент и икономическия обсиспецидинт.
4. Икономически обсиспецидент (съкр. – обсиспеде).
5. Икономически обсиспецидинт (съкр. – обсиспеди).
6. Икономически обсиспецидант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономически обсиспецидент и икономически обсиспецидинт.
7. Икономически обсиспецитат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обсиспецидент и икономическия обсиспецидинт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти е описано
като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс
DT-VNQMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс DT-VNQMR-BC/A) (вж.
фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс DT-VNQMR-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-VNQMR-AC/B-1
DT-VNQMR-AC/B-2
DT-VNQMR-AC/B-3
DT-VNQMR-AC/B-4
DT-VNQMR-AC/B-5
DT-VNQMR-AC/B-6
B

DT-VNQMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецидат

Обсиспецасустодендит

Обсиспецасустидендит

Обсиспецасубсдендит

Обсиспецасуперсдендит

Обсиспецасустедендит

Обсиспецасустадендит

Обсиспецидант

Обсиспецесустодендит

Обсиспецесустидендит

Обсиспецесубсдендит

Обсиспецесуперсдендит

Обсиспецесустедендит

Обсиспецесустадендит

Обсиспецидинт

Обсиспедисустодендит

Обсиспедисустидендит

Обсиспедисубсдендит

Обсиспедисуперсдендит

Обсиспедисустедендит

Обсиспедисустадендит

Обсиспецидент

Обсиспедесустодендит

Обсиспедесустидендит

Обсиспедесубсдендит

Обсиспедесуперсдендит

Обсиспедесустедендит

Обсиспедесустадендит

Обсиспецидит

Обсиспецисустодендит

Обсиспецисустидендит

Обсиспецисубсдендит

Обсиспецисуперсдендит

Обсиспецисустедендит

Обсиспецисустадендит

Обсиспецодеид

Обсиспецосустодендит

Обсиспецосустидендит

Обсиспецосубсдендит

Обсиспецосуперсдендит

Обсиспецосустедендит

Обсиспецосустадендит

VQХипертиподеид

Обсисустодеид

Обсисустадит

Обсисубсдант

Обсисуперсдант

Обсисустадант

Обспрсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентодеид

Обсиспецацентосустодендит

Обсиспецацентосустидендит

Обсиспецацентосубсдендит

Обсиспецацентосуперсдендит

Обсиспецацентосустедендит

Обсиспецацентосустадендит

Обсиспецецентодеид

Обсиспецецентосустодендит

Обсиспецецентосустидендит

Обсиспецецентосубсдендит

Обсиспецецентосуперсдендит

Обсиспецецентосустедендит

Обсиспецецентосустадендит

Обсиспедицентодеид

Обсиспедицентосустодендит

Обсиспедицентосустидендит

Обсиспедицентосубсдендит

Обсиспедицентосуперсдендит

Обсиспедицентосустедендит

Обсиспедицентосустадендит

Обсиспедецентодеид

Обсиспедецентосустодендит

Обсиспедецентосустидендит

Обсиспедецентосубсдендит

Обсиспедецентосуперсдендит

Обсиспедецентосустедендит

Обсиспедецентосустадендит

Обсиспецицентодеид

Обсиспецицентосустодендит

Обсиспецицентосустидендит

Обсиспецицентосубсдендит

Обсиспецицентосуперсдендит

Обсиспецицентосустедендит

Обсиспецицентосустадендит

Обсиспецоцентодеид

Обсиспецоцентосустодендит

Обсиспецоцентосустидендит

Обсиспецоцентосубсдендит

Обсиспецоцентосуперсдендит

Обсиспецоцентосустедендит

Обсиспецоцентосустадендит

Обсицентосустодеид

Обсицентосустадит

Обсицентосубсдант

Обсицентосуперсдант

Обсицентосустадант

Обсицентосустадат

Обсиценто-

деид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентидент

Обсиспецацентисустодендит

Обсиспецацентисустидендит

Обсиспецацентисубсдендит

Обсиспецацентисуперсдендит

Обсиспецацентисустедендит

Обсиспецацентисустадендит

Обсиспецецентидент

Обсиспецецентисустодендит

Обсиспецецентисустидендит

Обсиспецецентисубсдендит

Обсиспецецентисуперсдендит

Обсиспецецентисустедендит

Обсиспецецентисустадендит

Обсиспедицентидент

Обсиспедицентисустодендит

Обсиспедицентисустидендит

Обсиспедицентисубсдендит

Обсиспедицентисуперсдендит

Обсиспедицентисустедендит

Обсиспедицентисустадендит

Обсиспедецентидент

Обсиспедецентисустодендит

Обсиспедецентисустидендит

Обсиспедецентисубсдендит

Обсиспедецентисуперсдендит

Обсиспедецентисустедендит

Обсиспедецентисустадендит

Обсиспецицентидент

Обсиспецицентисустодендит

Обсиспецицентисустидендит

Обсиспецицентисубсдендит

Обсиспецицентисуперсдендит

Обсиспецицентисустедендит

Обсиспецицентисустадендит

Обсиспецоцентидент

Обсиспецоцентисустодендит

Обсиспецоцентисустидендит

Обсиспецоцентисубсдендит

Обсиспецоцентисуперсдендит

Обсиспецоцентисустедендит

Обсиспецоцентисустадендит

Обсицентидент

Обсицентисустодеид

Обсицентисустадит

Обсицентисубсдант

Обсицентисуперсдант

Обсицентисустадант

Обсицентисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецатрансцендент

Обсиспецатранссустодендит

Обсиспецатранссустидендит

Обсиспецатранссубсдендит

Обсиспецатранссуперсдендит

Обсиспецатранссустедендит

Обсиспецатранссустадендит

Обсиспецетрансцендент

Обсиспецетранссустодендит

Обсиспецетранссустидендит

Обсиспецетранссубсдендит

Обсиспецетранссуперсдендит

Обсиспецетранссустедендит

Обсиспецетранссустадендит

Обсиспедитрансцендент

Обсиспедитранссустодендит

Обсиспедитранссустидендит

Обсиспедитранссубсдендит

Обсиспедитранссуперсдендит

Обсиспедитранссустедендит

Обсиспедитранссустадендит

Обсиспедетрансцендент

Обсиспедетранссустодендит

Обсиспедетранссустидендит

Обсиспедетранссубсдендит

Обсиспедетранссуперсдендит

Обсиспедетранссустедендит

Обсиспедетранссустадендит

Обсиспецитрансцендент

Обсиспецитранссустодендит

Обсиспецитранссустидендит

Обсиспецитранссубсдендит

Обсиспецитранссуперсдендит

Обсиспецитранссустедендит

Обсиспецитранссустадендит

Обсиспецотрансцендент

Обсиспецотранссустодендит

Обсиспецотранссустидендит

Обсиспецотранссубсдендит

Обсиспецотранссуперсдендит

Обсиспецотранссустедендит

Обсиспецотранссустадендит

Обситрансцендент

Обситранссустодеид

Обситранссустадит

Обситранссубсдант

Обситранссуперсдант

Обситранссустадант

Обситранссустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецаинцендент

Обсиспецаинценсустодендит

Обсиспецаинценсустидендит

Обсиспецаинценсубсдендит

Обсиспецаинценсуперсдендит

Обсиспецаинценсустедендит

Обсиспецаинценсустадендит

Обсиспецеинцендент

Обсиспецеинценсустодендит

Обсиспецеинценсустидендит

Обсиспецеинценсубсдендит

Обсиспецеинценсуперсдендит

Обсиспецеинценсустедендит

Обсиспецеинценсустадендит

Обсиспедиинцендент

Обсиспедиинценсустодендит

Обсиспедиинценсустидендит

Обсиспедиинценсубсдендит

Обсиспедиинценсуперсдендит

Обсиспедиинценсустедендит

Обсиспедиинценсустадендит

Обсиспедеинцендент

Обсиспедеинценсустодендит

Обсиспедеинценсустидендит

Обсиспедеинценсубсдендит

Обсиспедеинценсуперсдендит

Обсиспедеинценсустедендит

Обсиспедеинценсустадендит

Обсиспециинцендент

Обсиспециинценсустодендит

Обсиспециинценсустидендит

Обсиспециинценсубсдендит

Обсиспециинценсуперсдендит

Обсиспециинценсустедендит

Обсиспециинценсустадендит

Обсиспецоинцендент

Обсиспецоинценсустодендит

Обсиспецоинценсустидендит

Обсиспецоинценсубсдендит

Обсиспецоинценсуперсдендит

Обсиспецоинценсустедендит

Обсиспецоинценсустадендит

Обсиинценсустодеид

Обсиинценсустадит

Обсиинценсубсдант

Обсиинценсуперсдант

Обсиинценсустадант

Обсиинценсустадат

Обсии
нцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацендент

Обсиспецацентесустодендит

Обсиспецацентесустидендит

Обсиспецацентесубсдендит

Обсиспецацентесуперсдендит

Обсиспецацентесустедендит

Обсиспецацентесустадендит

Обсиспецецендент

Обсиспецецентесустодендит

Обсиспецецентесустидендит

Обсиспецецентесубсдендит

Обсиспецецентесуперсдендит

Обсиспецецентесустедендит

Обсиспецецентесустадендит

Обсиспедицендент

Обсиспедицентесустодендит

Обсиспедицентесустидендит

Обсиспедицентесубсдендит

Обсиспедицентесуперсдендит

Обсиспедицентесустедендит

Обсиспедицентесустадендит

Обсиспедецендент

Обсиспедецентесустодендит

Обсиспедецентесустидендит

Обсиспедецентесубсдендит

Обсиспедецентесуперсдендит

Обсиспедецентесустедендит

Обсиспедецентесустадендит

Обсиспецицендент

Обсиспецицентесустодендит

Обсиспецицентесустидендит

Обсиспецицентесубсдендит

Обсиспецицентесуперсдендит

Обсиспецицентесустедендит

Обсиспецицентесустадендит

Обсиспецоцендент

Обсиспецоцентесустодендит

Обсиспецоцентесустидендит

Обсиспецоцентесубсдендит

Обсиспецоцентесуперсдендит

Обсиспецоцентесустедендит

Обсиспецоцентесустадендит

Обсицендент

Обсицентесустодеид

Обсицентесустадит

Обсицентесубсдант

Обсицентесуперсдант

Обсицентесустадант

Обсицентесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацендат

Обсиспецацентасустодендит

Обсиспецацентасустидендит

Обсиспецацентасубсдендит

Обсиспецацентасуперсдендит

Обсиспецацентасустедендит

Обсиспецацентасустадендит

Обсиспецецендат

Обсиспецецентасустодендит

Обсиспецецентасустидендит

Обсиспецецентасубсдендит

Обсиспецецентасуперсдендит

Обсиспецецентасустедендит

Обсиспецецентасустадендит

Обсиспедицендат

Обсиспедицентасустодендит

Обсиспедицентасустидендит

Обсиспедицентасубсдендит

Обсиспедицентасуперсдендит

Обсиспедицентасустедендит

Обсиспедицентасустадендит

Обсиспедецендат

Обсиспедецентасустодендит

Обсиспедецентасустидендит

Обсиспедецентасубсдендит

Обсиспедецентасуперсдендит

Обсиспедецентасустедендит

Обсиспедецентасустадендит

Обсиспецицендат

Обсиспецицентасустодендит

Обсиспецицентасустидендит

Обсиспецицентасубсдендит

Обсиспецицентасуперсдендит

Обсиспецицентасустедендит

Обсиспецицентасустадендит

Обсиспецоцендат

Обсиспецоцентасустодендит

Обсиспецоцентасустидендит

Обсиспецоцентасубсдендит

Обсиспецоцентасуперсдендит

Обсиспецоцентасустедендит

Обсиспецоцентасустадендит

Обсицендат

Обсицентасустодеид

Обсицентасустадит

Обсицентасубсдант

Обсицентасуперсдант

Обсицентасустадант

Обсицентасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-VNQMR-BC/A-1
DT-VNQMR-BC/A-2
DT-VNQMR-BC/A-3
DT-VNQMR-BC/A-4
DT-VNQMR-BC/A-5

A

DT-VNQMR-BC/A-6
DT-VNQMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецидат

Обсиспецацентодендит

Обсиспецацентидендит

Обсиспецатрансдендит

Обсиспецаинцендендит

Обсиспецацентедендит

Обсиспецацентадендит

Обсиспецидант

Обсиспецецентодендит

Обсиспецецентидендит

Обсиспецетрансдендит

Обсиспецеинцендендит

Обсиспецецентедендит

Обсиспецецентадендит

Обсиспецидинт

Обсиспедицентодендит

Обсиспедицентидендит

Обсиспедитрансдендит

Обсиспедиинцендендит

Обсиспедицентедендит

Обсиспедицентадендит

Обсиспецидент

Обсиспедецентодендит

Обсиспедецентидендит

Обсиспедетрансдендит

Обсиспедеинцендендит

Обсиспедецентедендит

Обсиспедецентадендит

Обсиспецидит

Обсиспецицентодендит

Обсиспецицентидендит

Обсиспецитрансдендит

Обсиспециинцендендит

Обсиспецицентедендит

Обсиспецицентадендит

Обсиспецодеид

Обсиспецоцентодендит

Обсиспецоцентидендит

Обсиспецотрансдендит

Обсиспецоинцендендит

Обсиспецоцентедендит

Обсиспецоцентадендит

VQХипертиподеид

Обсицентодеид

Обсицентидент

Обситрансцендент

Обсиинцендент

Обсицендент

Обсицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустодеид

Обсиспецацентосустодендит

Обсиспецацентисустодендит

Обсиспецатранссустодендит

Обсиспецаинценсустодендит

Обсиспецацентесустодендит

Обсиспецацентасустодендит

Обсиспецесустодеид

Обсиспецецентосустодендит

Обсиспецецентисустодендит

Обсиспецетранссустодендит

Обсиспецеинценсустодендит

Обсиспецецентесустодендит

Обсиспецецентасустодендит

Обсиспедисустодеид

Обсиспедицентосустодендит

Обсиспедицентисустодендит

Обсиспедитранссустодендит

Обсиспедиинценсустодендит

Обсиспедицентесустодендит

Обсиспедицентасустодендит

Обсиспедесустодеид

Обсиспедецентосустодендит

Обсиспедецентисустодендит

Обсиспедетранссустодендит

Обсиспедеинценсустодендит

Обсиспедецентесустодендит

Обсиспедецентасустодендит

Обсиспецисустодеид

Обсиспецицентосустодендит

Обсиспецицентисустодендит

Обсиспецитранссустодендит

Обсиспециинценсустодендит

Обсиспецицентесустодендит

Обсиспецицентасустодендит

Обсиспецосустодеид

Обсиспецоцентосустодендит

Обсиспецоцентисустодендит

Обсиспецотранссустодендит

Обсиспецоинценсустодендит

Обсиспецоцентесустодендит

Обсиспецоцентасустодендит

Обсисустодеид

Обсицентосустодеид

Обсицентисустодеид

Обситранссустодеид

Обсиинценсустодеид

Обсицентесустодеид

Обсицентасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустадит

Обсиспецацентосустидендит

Обсиспецацентисустидендит

Обсиспецатранссустидендит

Обсиспецаинценсустидендит

Обсиспецацентесустидендит

Обсиспецацентасустидендит

Обсиспецесустадит

Обсиспецецентосустидендит

Обсиспецецентисустидендит

Обсиспецетранссустидендит

Обсиспецеинценсустидендит

Обсиспецецентесустидендит

Обсиспецецентасустидендит

Обсиспедисустадит

Обсиспедицентосустидендит

Обсиспедицентисустидендит

Обсиспедитранссустидендит

Обсиспедиинценсустидендит

Обсиспедицентесустидендит

Обсиспедицентасустидендит

Обсиспедесустадит

Обсиспедецентосустидендит

Обсиспедецентисустидендит

Обсиспедетранссустидендит

Обсиспедеинценсустидендит

Обсиспедецентесустидендит

Обсиспедецентасустидендит

Обсиспецисустадит

Обсиспецицентосустидендит

Обсиспецицентисустидендит

Обсиспецитранссустидендит

Обсиспециинценсустидендит

Обсиспецицентесустидендит

Обсиспецицентасустидендит

Обсиспецосустадит

Обсиспецоцентосустидендит

Обсиспецоцентисустидендит

Обсиспецотранссустидендит

Обсиспецоинценсустидендит

Обсиспецоцентесустидендит

Обсиспецоцентасустидендит

Обсисустадит

Обсицентосустадит

Обсицентисустадит

Обситранссустадит

Обсиинценсустадит

Обсицентесустадит

Обсицентасустадит

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасубсдант

Обсиспецаценто
субсдендит

Обсиспецацентисубсдендит

Обсиспецатранссубсдендит

Обсиспецаинценсубсдендит

Обсиспецацентесубсдендит

Обсиспецацентасубсдендит

Обсиспецесубсдант

Обсиспецецентосубсдендит

Обсиспецецентисубсдендит

Обсиспецетранссубсдендит

Обсиспецеинценсубсдендит

Обсиспецецентесубсдендит

Обсиспецецентасубсдендит

Обсиспедисубсдант

Обсиспедицентосубсдендит

Обсиспедицентисубсдендит

Обсиспедитранссубсдендит

Обсиспедиинценсубсдендит

Обсиспедицентесубсдендит

Обсиспедицентасубсдендит

Обсиспедесубсдант

Обсиспедецентосубсдендит

Обсиспедецентисубсдендит

Обсиспедетранссубсдендит

Обсиспедеинценсубсдендит

Обсиспедецентесубсдендит

Обсиспедецентасубсдендит

Обсиспецисубсдант

Обсиспецицентосубсдендит

Обсиспецицентисубсдендит

Обсиспецитранссубсдендит

Обсиспециинценсубсдендит

Обсиспецицентесубсдендит

Обсиспецицентасубсдендит

Обсиспецосубсдант

Обсиспецоцентосубсдендит

Обсиспецоцентисубсдендит

Обсиспецотранссубсдендит

Обсиспецоинценсубсдендит

Обсиспецоцентесубсдендит

Обсиспецоцентасубсдендит

Обсисубсдант

Обсицентосубсдант

Обсицентисубсдант

Обситранссубсдант

Обсиинценсубсдант

Обсицентесубсдант

Обсицентасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасуперсдант

Обсиспецаценто
суперсдендит

Обсиспецацентисуперсдендит

Обсиспецатранссуперсдендит

Обсиспецаинценсуперсдендит

Обсиспецацентесуперсдендит

Обсиспецацентасуперсдендит

Обсиспецесуперсдант

Обсиспецецентосуперсдендит

Обсиспецецентисуперсдендит

Обсиспецетранссуперсдендит

Обсиспецеинценсуперсдендит

Обсиспецецентесуперсдендит

Обсиспецецентасуперсдендит

Обсиспедисуперсдант

Обсиспедицентосуперсдендит

Обсиспедицентисуперсдендит

Обсиспедитранссуперсдендит

Обсиспедиинценсуперсдендит

Обсиспедицентесуперсдендит

Обсиспедицентасуперсдендит

Обсиспедесуперсдант

Обсиспедецентосуперсдендит

Обсиспедецентисуперсдендит

Обсиспедетранссуперсдендит

Обсиспедеинценсуперсдендит

Обсиспедецентесуперсдендит

Обсиспедецентасуперсдендит

Обсиспецисуперсдант

Обсиспецицентосуперсдендит

Обсиспецицентисуперсдендит

Обсиспецитранссуперсдендит

Обсиспециинценсуперсдендит

Обсиспецицентесуперсдендит

Обсиспецицентасуперсдендит

Обсиспецосуперсдант

Обсиспецоцентосуперсдендит

Обсиспецоцентисуперсдендит

Обсиспецотранссуперсдендит

Обсиспецоинценсуперсдендит

Обсиспецоцентесуперсдендит

Обсиспецоцентасуперсдендит

Обсисуперсдант

Обсицентосуперсдант

Обсицентисуперсдант

Обситранссуперсдант

Обсиинценсуперсдант

Обсицентесуперсдант

Обсицентасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустадант

Обсиспецацентосустедендит

Обсиспецацентисустедендит

Обсиспецатранссустедендит

Обсиспецаинценсустедендит

Обсиспецацентесустедендит

Обсиспецацентасустедендит

Обсиспецесустадант

Обсиспецецентосустедендит

Обсиспецецентисустедендит

Обсиспецетранссустедендит

Обсиспецеинценсустедендит

Обсиспецецентесустедендит

Обсиспецецентасустедендит

Обсиспедисустадант

Обсиспедицентосустедендит

Обсиспедицентисустедендит

Обсиспедитранссустедендит

Обсиспедиинценсустедендит

Обсиспедицентесустедендит

Обсиспедицентасустедендит

Обсиспедесустадант

Обсиспедецентосустедендит

Обсиспедецентисустедендит

Обсиспедетранссустедендит

Обсиспедеинценсустедендит

Обсиспедецентесустедендит

Обсиспедецентасустедендит

Обсиспецисустадант

Обсиспецицентосустедендит

Обсиспецицентисустедендит

Обсиспецитранссустедендит

Обсиспециинценсустедендит

Обсиспецицентесустедендит

Обсиспецицентасустедендит

Обсиспецосустадант

Обсиспецоцентосустедендит

Обсиспецоцентисустедендит

Обсиспецотранссустедендит

Обсиспецоинценсустедендит

Обсиспецоцентесустедендит

Обсиспецоцентасустедендит

Обсисустадант

Обсицентосустадант

Обсицентисустадант

Обситранссустадант

Обсиинценсустадант

Обсицентесустадант

Обсицентасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустадат

Обсиспецацентосустадендит

Обсиспецацентисустадендит

Обсиспецатранссустадендит

Обсиспецаинценсустадендит

Обсиспецацентесустадендит

Обсиспецацентасустадендит

Обсиспецесустадат

Обсиспецецентосустадендит

Обсиспецецентисустадендит

Обсиспецетранссустадендит

Обсиспецеинценсустадендит

Обсиспецецентесустадендит

Обсиспецецентасустадендит

Обсиспедисустадат

Обсиспедицентосустадендит

Обсиспедицентисустадендит

Обсиспедитранссустадендит

Обсиспедиинценсустадендит

Обсиспедицентесустадендит

Обсиспедицентасустадендит

Обсиспедесустадат

Обсиспедецентосустадендит

Обсиспедецентисустадендит

Обсиспедетранссустадендит

Обсиспедеинценсустадендит

Обсиспедецентесустадендит

Обсиспедецентасустадендит

Обсиспецисустадат

Обсиспецицентосустадендит

Обсиспецицентисустадендит

Обсиспецитранссустадендит

Обсиспециинценсустадендит

Обсиспецицентесустадендит

Обсиспецицентасустадендит

Обсиспецосустадат

Обсиспецоцентосустадендит

Обсиспецоцентисустадендит

Обсиспецотранссустадендит

Обсиспецоинценсустадендит

Обсиспецоцентесустадендит

Обсиспецоцентасустадендит

Обсисустадат

Обсицентосустадат

Обсицентисустадат

Обситранссустадат

Обтиинценсустадат

Обсицентесустадат

Обсицентасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-VNQMR-AB/C-7
DT-VNQMR-AB/C-6
DT-VNQMR-AB/C-5
DT-VNQMR-AB/C-4
DT-VNQMR-AB/C-3
DT-VNQMR-AB/C-2
A
DT-VNQMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти

133

133

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсицендат

Обсицентасустодендит

Обсицентасустидендит

Обсицентасубсдендит

Обсицентасуперсдендит

Обсицентасустедендит

Обсицентасустадендит

Обсицендент

Обсицентесустодендит

Обсицентесустидендит

Обсицентесубсдендит

Обсицентесуперсдендит

Обсицентесустедендит

Обсицентесустадендит

Обсиинцендент

Обсиинценсустодендит

Обсиинценсустидендит

Обсиинценсубсдендит

Обсиинценсуперсдендит

Обсиинценсустедендит

Обсиинценсустадендит

Обситрансцендент

Обситранссустодендит

Обситранссустидендит

Обситранссубсдендит

Обситранссуперсдендит

Обситранссустедендит

Обситранссустадендит

Обсицентидент

Обсицентисустодендит

Обсицентисустидендит

Обсицентисубсдендит

Обсицентисуперсдендит

Обсицентисустедендит

Обсицентисустадендит

Обсицентодеид

Обсицентосустодендит

Обсицентосустидендит

Обсицентосубсдендит

Обсицентосуперсдендит

Обсицентосустедендит

Обсицентосустадендит

VQХипертиподеид

Обсисустодеид

Обсисустадит

Обсисубсдант

Обсисуперсдант

Обсисустадант

Обсисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецоцендат

Обсиспецоцентасустодендит

Обсиспецоцентасустидендит

Обсиспецоцентасубсдендит

Обсиспецоцентасуперсдендит

Обсиспецоцентасустедендит

Обсиспецоцентасустадендит

Обсиспецоцендент

Обсиспецоцентесустодендит

Обсиспецоцентесустидендит

Обсиспецоцентесубсдендит

Обсиспецоцентесуперсдендит

Обсиспецоцентесустедендит

Обсиспецоцентесустадендит

Обсиспецоинцендент

Обсиспецоинценсустодендит

Обсиспецоинценсустидендит

Обсиспецоинценсубсдендит

Обсиспецоинценсуперсдендит

Обсиспецоинценсустедендит

Обсиспецоинценсустадендит

Обсиспецотрансцендент

Обсиспецотранссустодендит

Обсиспецотранссустидендит

Обсиспецотранссубсдендит

Обсиспецотранссуперсдендит

Обсиспецотранссустедендит

Обсиспецотранссустадендит

Обсиспецоцентидент

Обсиспецоцентисустодендит

Обсиспецоцентисустидендит

Обсиспецоцентисубсдендит

Обсиспецоцентисуперсдендит

Обсиспецоцентисустедендит

Обсиспецоцентисустадендит

Обсиспецоцентодеид

Обсиспецоцентосустодендит

Обсиспецоцентосустидендит

Обсиспецоцентосубсдендит

Обсиспецоцентосуперсдендит

Обсиспецоцентосустедендит

Обсиспецоцентосустадендит

Обсиспецодеид

Обсиспецосустодеид

Обсиспецосустадит

Обсиспецосубсдант

Обсиспецосуперсдант

Обсиспецосустадант

Обсиспецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецицендат

Обсиспецицентасустодендит

Обсиспецицентасустидендит

Обсиспецицентасубсдендит

Обсиспецицентасуперсдендит

Обсиспецицентасустедендит

Обсиспецицентасустадендит

Обсиспецицендент

Обсиспецицентесустодендит

Обсиспецицентесустидендит

Обсиспецоцентесубсдендит

Обсиспецицентесуперсдендит

Обсиспецицентесустедендит

Обсиспецицентесустадендит

Обсиспециинцендент

Обсиспециинценсустодендит

Обсиспециинценсустидендит

Обсиспециинценсубсдендит

Обсиспециинценсуперсдендит

Обсиспециинценсустедендит

Обсиспециинценсустадендит

Обсиспецитрансцендент

Обсиспецитранссустодендит

Обсиспецитранссустидендит

Обсиспецитранссубсдендит

Обсиспецитранссуперсдендит

Обсиспецитранссустедендит

Обсиспецитранссустадендит

Обсиспецицентидент

Обсиспецицентисустодендит

Обсиспецицентисустидендит

Обсиспецицентисубсдендит

Обсиспецицентисуперсдендит

Обсиспецицентисустедендит

Обсиспецицентисустадендит

Обсиспецицентодеид

Обсиспецицентосустодендит

Обсиспецицентосустидендит

Обсиспецицентосубсдендит

Обсиспецицентосуперсдендит

Обсиспецицентосустедендит

Обсиспецицентосустадендит

Обсиспецидит

Обсиспецисустодеид

Обсиспецисустадит

Обсиспецисубсдант

Обсиспецисуперсдант

Обсиспецисустадант

Обсиспецисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспедецендат

Обсиспедецентасустодендит

Обсиспедецентасустидендит

Обсиспедецентасубсдендит

Обсиспедецентасуперсдендит

Обсиспедецентасустедендит

Обсиспедецентасустадендит

Обсиспедецендент

Обсиспедецентесустодендит

Обсиспедецентесустидендит

Обсиспедецентесубсдендит

Обсиспедецентесуперсдендит

Обсиспедецентесустедендит

Обсиспедецентесустадендит

Обсиспедеинцендент

Обсиспедеинценсустодендит

Обсиспедеинценсустидендит

Обсиспедеинценсубсдендит

Обсиспедеинценсуперсдендит

Обсиспедеинценсустедендит

Обсиспедеинценсустадендит

Обсиспедетрансцендент

Обсиспедетранссустодендит

Обсиспедетранссустидендит

Обсиспедетранссубсдендит

Обсиспедетранссуперсдендит

Обсиспедетранссустедендит

Обсиспедетранссустадендит

Обсиспедецентидент

Обсиспедецентисустодендит

Обсиспедецентисустидендит

Обсиспедецентисубсдендит

Обсиспедецентисуперсдендит

Обсиспедецентисустедендит

Обсиспедецентисустадендит

Обсиспедецентодеид

Обсиспедецентосустодендит

Обсиспедецентосустидендит

Обсиспедецентосубсдендит

Обсиспедецентосуперсдендит

Обсиспедецентосустедендит

Обсиспедецентосустадендит

Обсиспецидент

Обсиспедесустодеид

Обсиспедесустадит

Обсиспедесубсдант

Обсиспедесуперсдант

Обсиспедесустадант

Обсиспедесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспедицендат

Обсиспедицентасустодендит

Обсиспедицентасустидендит

Обсиспедицентасубсдендит

Обсиспедицентасуперсдендит

Обсиспедицентасустедендит

Обсиспедицентасустадендит

Обсиспедицендент

Обсиспедицентесустодендит

Обсиспедицентесустидендит

Обсиспедицентесубсдендит

Обсиспедицентесуперсдендит

Обсиспедицентесустедендит

Обсиспедицентесустадендит

Обсиспедиинцендент

Обсиспедиинценсустодендит

Обсиспедиинценсустидендит

Обсиспедиинценсубсдендит

Обсиспедиинценсуперсдендит

Обсиспедиинценсустедендит

Обсиспедиинценсустадендит

Обсиспедитрансцендент

Обсиспедитранссустодендит

Обсиспедитранссустидендит

Обсиспедитранссубсдендит

Обсиспедитранссуперсдендит

Обсиспедитранссустедендит

Обсиспедитранссустадендит

Обсиспедицентидент

Обсиспедицентисустодендит

Обсиспедицентисустидендит

Обсиспедицентисубсдендит

Обсиспедицентисуперсдендит

Обсиспедицентисустедендит

Обсиспедицентисустадендит

Обсиспедицентодеид

Обсиспедицентосустодендит

Обсиспедицентосустидендит

Обсиспедицентосубсдендит

Обсиспедицентосуперсдендит

Обсиспедицентосустедендит

Обсиспедицентосустадендит

Обсиспецидинт

Обсиспедисустодеид

Обсиспедисустадит

Обсиспедисубсдант

Обсиспедисуперсдант

Обсиспедисустадант

Обсиспедисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецецендат

Обсиспецецентасустодендит

Обсиспецецентасустидендит

Обсиспецецентасубсдендит

Обсиспецецентасуперсдендит

Обсиспецецентасустедендит

Обсиспецецентасустадендит

Обсиспецецендент

Обсиспецецентесустодендит

Обсиспецецентесустидендит

Обсиспецецентесубсдендит

Обсиспецецентесуперсдендит

Обсиспецецентесустедендит

Обсиспецецентесустадендит

Обсиспецеинцендент

Обсиспецеинценсустодендит

Обсиспецеинценсустидендит

Обсиспецеинценсубсдендит

Обсиспецеинценсуперсдендит

Обсиспецеинценсустедендит

Обсиспецеинценсустадендит

Обсиспецетрансцендент

Обсиспецетранссустодендит

Обсиспецетранссустидендит

Обсиспецетранссубсдендит

Обсиспецетранссуперсдендит

Обсиспецетранссустедендит

Обсиспецетранссустадендит

Обсиспецецентидент

Обсиспецецентисустодендит

Обсиспецецентисустидендит

Обсиспецецентисубсдендит

Обсиспецецентисуперсдендит

Обсиспецецентисустедендит

Обсиспецецентисустадендит

Обсиспецецентодеид

Обсиспецецентосустодендит

Обсиспецецентосустидендит

Обсиспецецентосубсдендит

Обсиспецецентосуперсдендит

Обсиспецецентосустедендит

Обсиспецецентосустадендит

Обсиспецидант

Обсиспецесустодеид

Обсиспецесустадит

Обсиспецесубсдант

Обсиспецесуперсдант

Обсиспецесустадант

Обсиспецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацендат

Обсиспецацентасустодендит

Обсиспецацентасустидендит

Обсиспецацентасубсдендит

Обсиспецацентасуперсдендит

Обсиспецацентасустедендит

Обсиспецацентасустадендит

Обсиспецацендент

Обсиспецацентесустодендит

Обсиспецацентесустидендит

Обсиспецацентесубсдендит

Обсиспецацентесуперсдендит

Обсиспецацентесустедендит

Обсиспецацентесустадендит

Обсиспецаинцендент

Обсиспецаинценсустодендит

Обсиспецаинценсустидендит

Обсиспецаинценсубсдендит

Обсиспецаинценсуперсдендит

Обсиспецаинценсустедендит

Обсиспецаинценсустадендит

Обсиспецатрансцендент

Обсиспецатранссустодендит

Обсиспецатранссустидендит

Обсиспецатранссубсдендит

Обсиспецатранссуперсдендит

Обсиспецатранссустедендит

Обсиспецатранссустадендит

Обсиспецацентидент

Обсиспецацентисустодендит

Обсиспецацентисустидендит

Обсиспецацентисубсдендит

Обсиспецацентисуперсдендит

Обсиспецацентисустедендит

Обсиспецацентисустадендит

Обсиспецацентодеид

Обсиспецацентосустодендит

Обсиспецацентосустидендит

Обсиспецацентосубсдендит

Обсиспецацентосуперсдендит

Обсиспецацентосустедендит

Обсиспецацентосустадендит

Обсиспецидат

Обсиспецасустодеид

Обсиспецасустадит

Обсиспецасубсдант

Обсиспецасуперсдант

Обсиспецасустадант

Обсиспецасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специдатните цендентално-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ ИДЕЙНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the integritic
preliminary derelevant typical economic tenobtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти и означавано с индекс DT-VNOMR.
Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически
критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на
едно от следните характерни за идейната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустадантна икономическа
стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и
икономическа суперстанта); (2) ингредиентна цендентална икономическа
стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3)
ингредиентна специдантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C),
която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение)
се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни
производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности
(респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям
брой измерения.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например специдинт и трансцендент, специдинт, трансцендент и субсдант).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен 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).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VO-хипертиподеид, т.е. идеен икономически обтихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Идеен икономически обти-хипертиподеид (икономически VOхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустодеид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустадит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическия обтисубсдант и икономическия обтисуперсдант.
4. Икономически обтисубсдант (съкр. – обтисубс).
5. Икономически обтисуперсдант (съкр. – обтисуперс).
6. Икономически обтисустадант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за
икономически обтисубсдант и икономически обтисуперсдант.
7. Икономически обтисустадат (съкр. – обтисуста) – двойка, състояща се
от икономическия обтисубсдант и икономическия обтисуперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Идеен икономически обти-хипертиподеид (икономически VOхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтицентодеид (съкр. – обтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически обтицентидент (икономически обтиуницендент) (съкр. –
обтиценти) – единство на икономическия обтитрансцендент и икономическия
обтиинцендент.
4. Икономически обтитрансцендент (съкр. – обтитранс).
5. Икономически обтиинцендент (съкр. – обтиинцен).
6. Икономически обтицентдент (икономически обтицендант) (съкр. – обтиценте) – общо понятие за икономически обтитрансцендент и икономически
обтиинцендент.
7. Икономически обтицендат (съкр. – обтицента) – двойка, състояща се
от икономическия обтитрансцендент и икономическия обтиинцендент.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Идеен икономически обти-хипертиподеид (икономически VOхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиспецодеид (съкр. – обтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиспецидит (съкр. – обтиспеци) – единство на икономическия обтиспецидент и икономическия обтиспецидинт.
4. Икономически обтиспецидент (съкр. – обтиспеде).
5. Икономически обтиспецидинт (съкр. – обтиспеди).
6. Икономически обтиспецидант (съкр. – обтиспеце) – общо понятие за
икономически обтиспецидент и икономически обтиспецидинт.
7. Икономически обтиспецитат (съкр. – обтиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обтиспецидент и икономическия обтиспецидинт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти е описано
като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти (с индекс
DT-VNOMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти (с индекс DT-VNOMR-BC/A) (вж.
фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти (с индекс DT-VNOMR-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-VNOMR-AC/B-1
DT-VNOMR-AC/B-2
DT-VNOMR-AC/B-3
DT-VNOMR-AC/B-4
DT-VNOMR-AC/B-5
DT-VNOMR-AC/B-6
B

DT-VNOMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецидат

Обтиспецасустодендит

Обтиспецасустидендит

Обтиспецасубсдендит

Обтиспецасуперсдендит

Обтиспецасустедендит

Обтиспецасустадендит

Обтиспецидант

Обтиспецесустодендит

Обтиспецесустидендит

Обтиспецесубсдендит

Обтиспецесуперсдендит

Обтиспецесустедендит

Обтиспецесустадендит

Обтиспецидинт

Обтиспедисустодендит

Обтиспедисустидендит

Обтиспедисубсдендит

Обтиспедисуперсдендит

Обтиспедисустедендит

Обтиспедисустадендит

Обтиспецидент

Обтиспедесустодендит

Обтиспедесустидендит

Обтиспедесубсдендит

Обтиспедесуперсдендит

Обтиспедесустедендит

Обтиспедесустадендит

Обтиспецидит

Обтиспецисустодендит

Обтиспецисустидендит

Обтиспецисубсдендит

Обтиспецисуперсдендит

Обтиспецисустедендит

Обтиспецисустадендит

Обтиспецодеид

Обтиспецосустодендит

Обтиспецосустидендит

Обтиспецосубсдендит

Обтиспецосуперсдендит

Обтиспецосустедендит

Обтиспецосустадендит

VOХипертиподеид

Обтисустодеид

Обтисустадит

Обтисубсдант

Обтисуперсдант

Обтисустадант

Обтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентодеид

Обтиспецацентосустодендит

Обтиспецацентосустидендит

Обтиспецацентосубсдендит

Обтиспецацентосуперсдендит

Обтиспецацентосустедендит

Обтиспецацентосустадендит

Обтиспецецентодеид

Обтиспецецентосустодендит

Обтиспецецентосустидендит

Обтиспецецентосубсдендит

Обтиспецецентосуперсдендит

Обтиспецецентосустедендит

Обтиспецецентосустадендит

Обтиспедицентодеид

Обтиспедицентосустодендит

Обтиспедицентосустидендит

Обтиспедицентосубсдендит

Обтиспедицентосуперсдендит

Обтиспедицентосустедендит

Обтиспедицентосустадендит

Обтиспедецентодеид

Обтиспедецентосустодендит

Обтиспедецентосустидендит

Обтиспедецентосубсдендит

Обтиспедецентосуперсдендит

Обтиспедецентосустедендит

Обтиспедецентосустадендит

Обтиспецицентодеид

Обтиспецицентосустодендит

Обтиспецицентосустидендит

Обтиспецицентосубсдендит

Обтиспецицентосуперсдендит

Обтиспецицентосустедендит

Обтиспецицентосустадендит

Обтиспецоцентодеид

Обтиспецоцентосустодендит

Обтиспецоцентосустидендит

Обтиспецоцентосубсдендит

Обтиспецоцентосуперсдендит

Обтиспецоцентосустедендит

Обтиспецоцентосустадендит

Обтицентосустодеид

Обтицентосустадит

Обтицентосубсдант

Обтицентосуперсдант

Обтицентосустадант

Обтицентосустадат

Обтиценто-

деид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентидент

Обтиспецацентисустодендит

Обтиспецацентисустидендит

Обтиспецацентисубсдендит

Обтиспецацентисуперсдендит

Обтиспецацентисустедендит

Обтиспецацентисустадендит

Обтиспецецентидент

Обтиспецецентисустодендит

Обтиспецецентисустидендит

Обтиспецецентисубсдендит

Обтиспецецентисуперсдендит

Обтиспецецентисустедендит

Обтиспецецентисустадендит

Обтиспедицентидент

Обтиспедицентисустодендит

Обтиспедицентисустидендит

Обтиспедицентисубсдендит

Обтиспедицентисуперсдендит

Обтиспедицентисустедендит

Обтиспедицентисустадендит

Обтиспедецентидент

Обтиспедецентисустодендит

Обтиспедецентисустидендит

Обтиспедецентисубсдендит

Обтиспедецентисуперсдендит

Обтиспедецентисустедендит

Обтиспедецентисустадендит

Обтиспецицентидент

Обтиспецицентисустодендит

Обтиспецицентисустидендит

Обтиспецицентисубсдендит

Обтиспецицентисуперсдендит

Обтиспецицентисустедендит

Обтиспецицентисустадендит

Обтиспецоцентидент

Обтиспецоцентисустодендит

Обтиспецоцентисустидендит

Обтиспецоцентисубсдендит

Обтиспецоцентисуперсдендит

Обтиспецоцентисустедендит

Обтиспецоцентисустадендит

Обтицентидент

Обтицентисустодеид

Обтицентисустадит

Обтицентисубсдант

Обтицентисуперсдант

Обтицентисустадант

Обтицентисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецатрансцендент

Обтиспецатранссустодендит

Обтиспецатранссустидендит

Обтиспецатранссубсдендит

Обтиспецатранссуперсдендит

Обтиспецатранссустедендит

Обтиспецатранссустадендит

Обтиспецетрансцендент

Обтиспецетранссустодендит

Обтиспецетранссустидендит

Обтиспецетранссубсдендит

Обтиспецетранссуперсдендит

Обтиспецетранссустедендит

Обтиспецетранссустадендит

Обтиспедитрансцендент

Обтиспедитранссустодендит

Обтиспедитранссустидендит

Обтиспедитранссубсдендит

Обтиспедитранссуперсдендит

Обтиспедитранссустедендит

Обтиспедитранссустадендит

Обтиспедетрансцендент

Обтиспедетранссустодендит

Обтиспедетранссустидендит

Обтиспедетранссубсдендит

Обтиспедетранссуперсдендит

Обтиспедетранссустедендит

Обтиспедетранссустадендит

Обтиспецитрансцендент

Обтиспецитранссустодендит

Обтиспецитранссустидендит

Обтиспецитранссубсдендит

Обтиспецитранссуперсдендит

Обтиспецитранссустедендит

Обтиспецитранссустадендит

Обтиспецотрансцендент

Обтиспецотранссустодендит

Обтиспецотранссустидендит

Обтиспецотранссубсдендит

Обтиспецотранссуперсдендит

Обтиспецотранссустедендит

Обтиспецотранссустадендит

Обтитрансцендент

Обтитранссустодеид

Обтитранссустадит

Обтитранссубсдант

Обтитранссуперсдант

Обтитранссустадант

Обтитранссустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецаинцендент

Обтиспецаинценсустодендит

Обтиспецаинценсустидендит

Обтиспецаинценсубсдендит

Обтиспецаинценсуперсдендит

Обтиспецаинценсустедендит

Обтиспецаинценсустадендит

Обтиспецеинцендент

Обтиспецеинценсустодендит

Обтиспецеинценсустидендит

Обтиспецеинценсубсдендит

Обтиспецеинценсуперсдендит

Обтиспецеинценсустедендит

Обтиспецеинценсустадендит

Обтиспедиинцендент

Обтиспедиинценсустодендит

Обтиспедиинценсустидендит

Обтиспедиинценсубсдендит

Обтиспедиинценсуперсдендит

Обтиспедиинценсустедендит

Обтиспедиинценсустадендит

Обтиспедеинцендент

Обтиспедеинценсустодендит

Обтиспедеинценсустидендит

Обтиспедеинценсубсдендит

Обтиспедеинценсуперсдендит

Обтиспедеинценсустедендит

Обтиспедеинценсустадендит

Обтиспециинцендент

Обтиспециинценсустодендит

Обтиспециинценсустидендит

Обтиспециинценсубсдендит

Обтиспециинценсуперсдендит

Обтиспециинценсустедендит

Обтиспециинценсустадендит

Обтиспецоинцендент

Обтиспецоинценсустодендит

Обтиспецоинценсустидендит

Обтиспецоинценсубсдендит

Обтиспецоинценсуперсдендит

Обтиспецоинценсустедендит

Обтиспецоинценсустадендит

Обтиинценсустодеид

Обтиинценсустадит

Обтиинценсубсдант

Обтиинценсуперсдант

Обтиинценсустадант

Обтиинценсустадат

Обтии
нцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацендент

Обтиспецацентесустодендит

Обтиспецацентесустидендит

Обтиспецацентесубсдендит

Обтиспецацентесуперсдендит

Обтиспецацентесустедендит

Обтиспецацентесустадендит

Обтиспецецендент

Обтиспецецентесустодендит

Обтиспецецентесустидендит

Обтиспецецентесубсдендит

Обтиспецецентесуперсдендит

Обтиспецецентесустедендит

Обтиспецецентесустадендит

Обтиспедицендент

Обтиспедицентесустодендит

Обтиспедицентесустидендит

Обтиспедицентесубсдендит

Обтиспедицентесуперсдендит

Обтиспедицентесустедендит

Обтиспедицентесустадендит

Обтиспедецендент

Обтиспедецентесустодендит

Обтиспедецентесустидендит

Обтиспедецентесубсдендит

Обтиспедецентесуперсдендит

Обтиспедецентесустедендит

Обтиспедецентесустадендит

Обтиспецицендент

Обтиспецицентесустодендит

Обтиспецицентесустидендит

Обтиспецицентесубсдендит

Обтиспецицентесуперсдендит

Обтиспецицентесустедендит

Обтиспецицентесустадендит

Обтиспецоцендент

Обтиспецоцентесустодендит

Обтиспецоцентесустидендит

Обтиспецоцентесубсдендит

Обтиспецоцентесуперсдендит

Обтиспецоцентесустедендит

Обтиспецоцентесустадендит

Обтицендент

Обтицентесустодеид

Обтицентесустадит

Обтицентесубсдант

Обтицентесуперсдант

Обтицентесустадант

Обтицентесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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151

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацендат

Обтиспецацентасустодендит

Обтиспецацентасустидендит

Обтиспецацентасубсдендит

Обтиспецацентасуперсдендит

Обтиспецацентасустедендит

Обтиспецацентасустадендит

Обтиспецецендат

Обтиспецецентасустодендит

Обтиспецецентасустидендит

Обтиспецецентасубсдендит

Обтиспецецентасуперсдендит

Обтиспецецентасустедендит

Обтиспецецентасустадендит

Обтиспедицендат

Обтиспедицентасустодендит

Обтиспедицентасустидендит

Обтиспедицентасубсдендит

Обтиспедицентасуперсдендит

Обтиспедицентасустедендит

Обтиспедицентасустадендит

Обтиспедецендат

Обтиспедецентасустодендит

Обтиспедецентасустидендит

Обтиспедецентасубсдендит

Обтиспедецентасуперсдендит

Обтиспедецентасустедендит

Обтиспедецентасустадендит

Обтиспецицендат

Обтиспецицентасустодендит

Обтиспецицентасустидендит

Обтиспецицентасубсдендит

Обтиспецицентасуперсдендит

Обтиспецицентасустедендит

Обтиспецицентасустадендит

Обтиспецоцендат

Обтиспецоцентасустодендит

Обтиспецоцентасустидендит

Обтиспецоцентасубсдендит

Обтиспецоцентасуперсдендит

Обтиспецоцентасустедендит

Обтиспецоцентасустадендит

Обтицендат

Обтицентасустодеид

Обтицентасустадит

Обтицентасубсдант

Обтицентасуперсдант

Обтицентасустадант

Обтицентасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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152

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-VNOMR-BC/A-1
DT-VNOMR-BC/A-2
DT-VNOMR-BC/A-3
DT-VNOMR-BC/A-4
DT-VNOMR-BC/A-5

A

DT-VNOMR-BC/A-6
DT-VNOMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти

153

153

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецидат

Обтиспецацентодендит

Обтиспецацентидендит

Обтиспецатрансдендит

Обтиспецаинцендендит

Обтиспецацентедендит

Обтиспецацентадендит

Обтиспецидант

Обтиспецецентодендит

Обтиспецецентидендит

Обтиспецетрансдендит

Обтиспецеинцендендит

Обтиспецецентедендит

Обтиспецецентадендит

Обтиспецидинт

Обтиспедицентодендит

Обтиспедицентидендит

Обтиспедитрансдендит

Обтиспедиинцендендит

Обтиспедицентедендит

Обтиспедицентадендит

Обтиспецидент

Обтиспедецентодендит

Обтиспедецентидендит

Обтиспедетрансдендит

Обтиспедеинцендендит

Обтиспедецентедендит

Обтиспедецентадендит

Обтиспецидит

Обтиспецицентодендит

Обтиспецицентидендит

Обтиспецитрансдендит

Обтиспециинцендендит

Обтиспецицентедендит

Обтиспецицентадендит

Обтиспецодеид

Обтиспецоцентодендит

Обтиспецоцентидендит

Обтиспецотрансдендит

Обтиспецоинцендендит

Обтиспецоцентедендит

Обтиспецоцентадендит

VOХипертиподеид

Обтицентодеид

Обтицентидент

Обтитрансцендент

Обтиинцендент

Обтицендент

Обтицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

154

154

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустодеид

Обтиспецацентосустодендит

Обтиспецацентисустодендит

Обтиспецатранссустодендит

Обтиспецаинценсустодендит

Обтиспецацентесустодендит

Обтиспецацентасустодендит

Обтиспецесустодеид

Обтиспецецентосустодендит

Обтиспецецентисустодендит

Обтиспецетранссустодендит

Обтиспецеинценсустодендит

Обтиспецецентесустодендит

Обтиспецецентасустодендит

Обтиспедисустодеид

Обтиспедицентосустодендит

Обтиспедицентисустодендит

Обтиспедитранссустодендит

Обтиспедиинценсустодендит

Обтиспедицентесустодендит

Обтиспедицентасустодендит

Обтиспедесустодеид

Обтиспедецентосустодендит

Обтиспедецентисустодендит

Обтиспедетранссустодендит

Обтиспедеинценсустодендит

Обтиспедецентесустодендит

Обтиспедецентасустодендит

Обтиспецисустодеид

Обтиспецицентосустодендит

Обтиспецицентисустодендит

Обтиспецитранссустодендит

Обтиспециинценсустодендит

Обтиспецицентесустодендит

Обтиспецицентасустодендит

Обтиспецосустодеид

Обтиспецоцентосустодендит

Обтиспецоцентисустодендит

Обтиспецотранссустодендит

Обтиспецоинценсустодендит

Обтиспецоцентесустодендит

Обтиспецоцентасустодендит

Обтисустодеид

Обтицентосустодеид

Обтицентисустодеид

Обтитранссустодеид

Обтиинценсустодеид

Обтицентесустодеид

Обтицентасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

155

155

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустадит

Обтиспецацентосустидендит

Обтиспецацентисустидендит

Обтиспецатранссустидендит

Обтиспецаинценсустидендит

Обтиспецацентесустидендит

Обтиспецацентасустидендит

Обтиспецесустадит

Обтиспецецентосустидендит

Обтиспецецентисустидендит

Обтиспецетранссустидендит

Обтиспецеинценсустидендит

Обтиспецецентесустидендит

Обтиспецецентасустидендит

Обтиспедисустадит

Обтиспедицентосустидендит

Обтиспедицентисустидендит

Обтиспедитранссустидендит

Обтиспедиинценсустидендит

Обтиспедицентесустидендит

Обтиспедицентасустидендит

Обтиспедесустадит

Обтиспедецентосустидендит

Обтиспедецентисустидендит

Обтиспедетранссустидендит

Обтиспедеинценсустидендит

Обтиспедецентесустидендит

Обтиспедецентасустидендит

Обтиспецисустадит

Обтиспецицентосустидендит

Обтиспецицентисустидендит

Обтиспецитранссустидендит

Обтиспециинценсустидендит

Обтиспецицентесустидендит

Обтиспецицентасустидендит

Обтиспецосустадит

Обтиспецоцентосустидендит

Обтиспецоцентисустидендит

Обтиспецотранссустидендит

Обтиспецоинценсустидендит

Обтиспецоцентесустидендит

Обтиспецоцентасустидендит

Обтисустадит

Обтицентосустадит

Обтицентисустадит

Обтитранссустадит

Обтиинценсустадит

Обтицентесустадит

Обтицентасустадит

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

156

156

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасубсдант

Обтиспецаценто
субсдендит

Обтиспецацентисубсдендит

Обтиспецатранссубсдендит

Обтиспецаинценсубсдендит

Обтиспецацентесубсдендит

Обтиспецацентасубсдендит

Обтиспецесубсдант

Обтиспецецентосубсдендит

Обтиспецецентисубсдендит

Обтиспецетранссубсдендит

Обтиспецеинценсубсдендит

Обтиспецецентесубсдендит

Обтиспецецентасубсдендит

Обтиспедисубсдант

Обтиспедицентосубсдендит

Обтиспедицентисубсдендит

Обтиспедитранссубсдендит

Обтиспедиинценсубсдендит

Обтиспедицентесубсдендит

Обтиспедицентасубсдендит

Обтиспедесубсдант

Обтиспедецентосубсдендит

Обтиспедецентисубсдендит

Обтиспедетранссубсдендит

Обтиспедеинценсубсдендит

Обтиспедецентесубсдендит

Обтиспедецентасубсдендит

Обтиспецисубсдант

Обтиспецицентосубсдендит

Обтиспецицентисубсдендит

Обтиспецитранссубсдендит

Обтиспециинценсубсдендит

Обтиспецицентесубсдендит

Обтиспецицентасубсдендит

Обтиспецосубсдант

Обтиспецоцентосубсдендит

Обтиспецоцентисубсдендит

Обтиспецотранссубсдендит

Обтиспецоинценсубсдендит

Обтиспецоцентесубсдендит

Обтиспецоцентасубсдендит

Обтисубсдант

Обтицентосубсдант

Обтицентисубсдант

Обтитранссубсдант

Обтиинценсубсдант

Обтицентесубсдант

Обтицентасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

157

157

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасуперсдант

Обтиспецаценто
суперсдендит

Обтиспецацентисуперсдендит

Обтиспецатранссуперсдендит

Обтиспецаинценсуперсдендит

Обтиспецацентесуперсдендит

Обтиспецацентасуперсдендит

Обтиспецесуперсдант

Обтиспецецентосуперсдендит

Обтиспецецентисуперсдендит

Обтиспецетранссуперсдендит

Обтиспецеинценсуперсдендит

Обтиспецецентесуперсдендит

Обтиспецецентасуперсдендит

Обтиспедисуперсдант

Обтиспедицентосуперсдендит

Обтиспедицентисуперсдендит

Обтиспедитранссуперсдендит

Обтиспедиинценсуперсдендит

Обтиспедицентесуперсдендит

Обтиспедицентасуперсдендит

Обтиспедесуперсдант

Обтиспедецентосуперсдендит

Обтиспедецентисуперсдендит

Обтиспедетранссуперсдендит

Обтиспедеинценсуперсдендит

Обтиспедецентесуперсдендит

Обтиспедецентасуперсдендит

Обтиспецисуперсдант

Обтиспецицентосуперсдендит

Обтиспецицентисуперсдендит

Обтиспецитранссуперсдендит

Обтиспециинценсуперсдендит

Обтиспецицентесуперсдендит

Обтиспецицентасуперсдендит

Обтиспецосуперсдант

Обтиспецоцентосуперсдендит

Обтиспецоцентисуперсдендит

Обтиспецотранссуперсдендит

Обтиспецоинценсуперсдендит

Обтиспецоцентесуперсдендит

Обтиспецоцентасуперсдендит

Обтисуперсдант

Обтицентосуперсдант

Обтицентисуперсдант

Обтитранссуперсдант

Обтиинценсуперсдант

Обтицентесуперсдант

Обтицентасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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158

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустадант

Обтиспецацентосустедендит

Обтиспецацентисустедендит

Обтиспецатранссустедендит

Обтиспецаинценсустедендит

Обтиспецацентесустедендит

Обтиспецацентасустедендит

Обтиспецесустадант

Обтиспецецентосустедендит

Обтиспецецентисустедендит

Обтиспецетранссустедендит

Обтиспецеинценсустедендит

Обтиспецецентесустедендит

Обтиспецецентасустедендит

Обтиспедисустадант

Обтиспедицентосустедендит

Обтиспедицентисустедендит

Обтиспедитранссустедендит

Обтиспедиинценсустедендит

Обтиспедицентесустедендит

Обтиспедицентасустедендит

Обтиспедесустадант

Обтиспедецентосустедендит

Обтиспедецентисустедендит

Обтиспедетранссустедендит

Обтиспедеинценсустедендит

Обтиспедецентесустедендит

Обтиспедецентасустедендит

Обтиспецисустадант

Обтиспецицентосустедендит

Обтиспецицентисустедендит

Обтиспецитранссустедендит

Обтиспециинценсустедендит

Обтиспецицентесустедендит

Обтиспецицентасустедендит

Обтиспецосустадант

Обтиспецоцентосустедендит

Обтиспецоцентисустедендит

Обтиспецотранссустедендит

Обтиспецоинценсустедендит

Обтиспецоцентесустедендит

Обтиспецоцентасустедендит

Обтисустадант

Обтицентосустадант

Обтицентисустадант

Обтитранссустадант

Обтиинценсустадант

Обтицентесустадант

Обтицентасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустадат

Обтиспецацентосустадендит

Обтиспецацентисустадендит

Обтиспецатранссустадендит

Обтиспецаинценсустадендит

Обтиспецацентесустадендит

Обтиспецацентасустадендит

Обтиспецесустадат

Обтиспецецентосустадендит

Обтиспецецентисустадендит

Обтиспецетранссустадендит

Обтиспецеинценсустадендит

Обтиспецецентесустадендит

Обтиспецецентасустадендит

Обтиспедисустадат

Обтиспедицентосустадендит

Обтиспедицентисустадендит

Обтиспедитранссустадендит

Обтиспедиинценсустадендит

Обтиспедицентесустадендит

Обтиспедицентасустадендит

Обтиспедесустадат

Обтиспедецентосустадендит

Обтиспедецентисустадендит

Обтиспедетранссустадендит

Обтиспедеинценсустадендит

Обтиспедецентесустадендит

Обтиспедецентасустадендит

Обтиспецисустадат

Обтиспецицентосустадендит

Обтиспецицентисустадендит

Обтиспецитранссустадендит

Обтиспециинценсустадендит

Обтиспецицентесустадендит

Обтиспецицентасустадендит

Обтиспецосустадат

Обтиспецоцентосустадендит

Обтиспецоцентисустадендит

Обтиспецотранссустадендит

Обтиспецоинценсустадендит

Обтиспецоцентесустадендит

Обтиспецоцентасустадендит

Обтисустадат

Обтицентосустадат

Обтицентисустадат

Обтитранссустадат

Обтиинценсустадат

Обтицентесустадат

Обтицентасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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160

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-VNOMR-AB/C-7
DT-VNOMR-AB/C-6
DT-VNOMR-AB/C-5
DT-VNOMR-AB/C-4
DT-VNOMR-AB/C-3
DT-VNOMR-AB/C-2
A
DT-VNOMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти

161

161

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтицендат

Обтицентасустодендит

Обтицентасустидендит

Обтицентасубсдендит

Обтицентасуперсдендит

Обтицентасустедендит

Обтицентасустадендит

Обтицендент

Обтицентесустодендит

Обтицентесустидендит

Обтицентесубсдендит

Обтицентесуперсдендит

Обтицентесустедендит

Обтицентесустадендит

Обтиинцендент

Обтиинценсустодендит

Обтиинценсустидендит

Обтиинценсубсдендит

Обтиинценсуперсдендит

Обтиинценсустедендит

Обтиинценсустадендит

Обтитрансцендент

Обтитранссустодендит

Обтитранссустидендит

Обтитранссубсдендит

Обтитранссуперсдендит

Обтитранссустедендит

Обтитранссустадендит

Обтицентидент

Обтицентисустодендит

Обтицентисустидендит

Обтицентисубсдендит

Обтицентисуперсдендит

Обтицентисустедендит

Обтицентисустадендит

Обтицентодеид

Обтицентосустодендит

Обтицентосустидендит

Обтицентосубсдендит

Обтицентосуперсдендит

Обтицентосустедендит

Обтицентосустадендит

VOХипертиподеид

Обтисустодеид

Обтисустадит

Обтисубсдант

Обтисуперсдант

Обтисустадант

Обтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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162

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецоцендат

Обтиспецоцентасустодендит

Обтиспецоцентасустидендит

Обтиспецоцентасубсдендит

Обтиспецоцентасуперсдендит

Обтиспецоцентасустедендит

Обтиспецоцентасустадендит

Обтиспецоцендент

Обтиспецоцентесустодендит

Обтиспецоцентесустидендит

Обтиспецоцентесубсдендит

Обтиспецоцентесуперсдендит

Обтиспецоцентесустедендит

Обтиспецоцентесустадендит

Обтиспецоинцендент

Обтиспецоинценсустодендит

Обтиспецоинценсустидендит

Обтиспецоинценсубсдендит

Обтиспецоинценсуперсдендит

Обтиспецоинценсустедендит

Обтиспецоинценсустадендит

Обтиспецотрансцендент

Обтиспецотранссустодендит

Обтиспецотранссустидендит

Обтиспецотранссубсдендит

Обтиспецотранссуперсдендит

Обтиспецотранссустедендит

Обтиспецотранссустадендит

Обтиспецоцентидент

Обтиспецоцентисустодендит

Обтиспецоцентисустидендит

Обтиспецоцентисубсдендит

Обтиспецоцентисуперсдендит

Обтиспецоцентисустедендит

Обтиспецоцентисустадендит

Обтиспецоцентодеид

Обтиспецоцентосустодендит

Обтиспецоцентосустидендит

Обтиспецоцентосубсдендит

Обтиспецоцентосуперсдендит

Обтиспецоцентосустедендит

Обтиспецоцентосустадендит

Обтиспецодеид

Обтиспецосустодеид

Обтиспецосустадит

Обтиспецосубсдант

Обтиспецосуперсдант

Обтиспецосустадант

Обтиспецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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163

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецицендат

Обтиспецицентасустодендит

Обтиспецицентасустидендит

Обтиспецицентасубсдендит

Обтиспецицентасуперсдендит

Обтиспецицентасустедендит

Обтиспецицентасустадендит

Обтиспецицендент

Обтиспецицентесустодендит

Обтиспецицентесустидендит

Обтиспецоцентесубсдендит

Обтиспецицентесуперсдендит

Обтиспецицентесустедендит

Обтиспецицентесустадендит

Обтиспециинцендент

Обтиспециинценсустодендит

Обтиспециинценсустидендит

Обтиспециинценсубсдендит

Обтиспециинценсуперсдендит

Обтиспециинценсустедендит

Обтиспециинценсустадендит

Обтиспецитрансцендент

Обтиспецитранссустодендит

Обтиспецитранссустидендит

Обтиспецитранссубсдендит

Обтиспецитранссуперсдендит

Обтиспецитранссустедендит

Обтиспецитранссустадендит

Обтиспецицентидент

Обтиспецицентисустодендит

Обтиспецицентисустидендит

Обтиспецицентисубсдендит

Обтиспецицентисуперсдендит

Обтиспецицентисустедендит

Обтиспецицентисустадендит

Обтиспецицентодеид

Обтиспецицентосустодендит

Обтиспецицентосустидендит

Обтиспецицентосубсдендит

Обтиспецицентосуперсдендит

Обтиспецицентосустедендит

Обтиспецицентосустадендит

Обтиспецидит

Обтиспецисустодеид

Обтиспецисустадит

Обтиспецисубсдант

Обтиспецисуперсдант

Обтиспецисустадант

Обтиспецисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспедецендат

Обтиспедецентасустодендит

Обтиспедецентасустидендит

Обтиспедецентасубсдендит

Обтиспедецентасуперсдендит

Обтиспедецентасустедендит

Обтиспедецентасустадендит

Обтиспедецендент

Обтиспедецентесустодендит

Обтиспедецентесустидендит

Обтиспедецентесубсдендит

Обтиспедецентесуперсдендит

Обтиспедецентесустедендит

Обтиспедецентесустадендит

Обтиспедеинцендент

Обтиспедеинценсустодендит

Обтиспедеинценсустидендит

Обтиспедеинценсубсдендит

Обтиспедеинценсуперсдендит

Обтиспедеинценсустедендит

Обтиспедеинценсустадендит

Обтиспедетрансцендент

Обтиспедетранссустодендит

Обтиспедетранссустидендит

Обтиспедетранссубсдендит

Обтиспедетранссуперсдендит

Обтиспедетранссустедендит

Обтиспедетранссустадендит

Обтиспедецентидент

Обтиспедецентисустодендит

Обтиспедецентисустидендит

Обтиспедецентисубсдендит

Обтиспедецентисуперсдендит

Обтиспедецентисустедендит

Обтиспедецентисустадендит

Обтиспедецентодеид

Обтиспедецентосустодендит

Обтиспедецентосустидендит

Обтиспедецентосубсдендит

Обтиспедецентосуперсдендит

Обтиспедецентосустедендит

Обтиспедецентосустадендит

Обтиспецидент

Обтиспедесустодеид

Обтиспедесустадит

Обтиспедесубсдант

Обтиспедесуперсдант

Обтиспедесустадант

Обтиспедесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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165

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспедицендат

Обтиспедицентасустодендит

Обтиспедицентасустидендит

Обтиспедицентасубсдендит

Обтиспедицентасуперсдендит

Обтиспедицентасустедендит

Обтиспедицентасустадендит

Обтиспедицендент

Обтиспедицентесустодендит

Обтиспедицентесустидендит

Обтиспедицентесубсдендит

Обтиспедицентесуперсдендит

Обтиспедицентесустедендит

Обтиспедицентесустадендит

Обтиспедиинцендент

Обтиспедиинценсустодендит

Обтиспедиинценсустидендит

Обтиспедиинценсубсдендит

Обтиспедиинценсуперсдендит

Обтиспедиинценсустедендит

Обтиспедиинценсустадендит

Обтиспедитрансцендент

Обтиспедитранссустодендит

Обтиспедитранссустидендит

Обтиспедитранссубсдендит

Обтиспедитранссуперсдендит

Обтиспедитранссустедендит

Обтиспедитранссустадендит

Обтиспедицентидент

Обтиспедицентисустодендит

Обтиспедицентисустидендит

Обтиспедицентисубсдендит

Обтиспедицентисуперсдендит

Обтиспедицентисустедендит

Обтиспедицентисустадендит

Обтиспедицентодеид

Обтиспедицентосустодендит

Обтиспедицентосустидендит

Обтиспедицентосубсдендит

Обтиспедицентосуперсдендит

Обтиспедицентосустедендит

Обтиспедицентосустадендит

Обтиспецидинт

Обтиспедисустодеид

Обтиспедисустадит

Обтиспедисубсдант

Обтиспедисуперсдант

Обтиспедисустадант

Обтиспедисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецецендат

Обтиспецецентасустодендит

Обтиспецецентасустидендит

Обтиспецецентасубсдендит

Обтиспецецентасуперсдендит

Обтиспецецентасустедендит

Обтиспецецентасустадендит

Обтиспецецендент

Обтиспецецентесустодендит

Обтиспецецентесустидендит

Обтиспецецентесубсдендит

Обтиспецецентесуперсдендит

Обтиспецецентесустедендит

Обтиспецецентесустадендит

Обтиспецеинцендент

Обтиспецеинценсустодендит

Обтиспецеинценсустидендит

Обтиспецеинценсубсдендит

Обтиспецеинценсуперсдендит

Обтиспецеинценсустедендит

Обтиспецеинценсустадендит

Обтиспецетрансцендент

Обтиспецетранссустодендит

Обтиспецетранссустидендит

Обтиспецетранссубсдендит

Обтиспецетранссуперсдендит

Обтиспецетранссустедендит

Обтиспецетранссустадендит

Обтиспецецентидент

Обтиспецецентисустодендит

Обтиспецецентисустидендит

Обтиспецецентисубсдендит

Обтиспецецентисуперсдендит

Обтиспецецентисустедендит

Обтиспецецентисустадендит

Обтиспецецентодеид

Обтиспецецентосустодендит

Обтиспецецентосустидендит

Обтиспецецентосубсдендит

Обтиспецецентосуперсдендит

Обтиспецецентосустедендит

Обтиспецецентосустадендит

Обтиспецидант

Обтиспецесустодеид

Обтиспецесустадит

Обтиспецесубсдант

Обтиспецесуперсдант

Обтиспецесустадант

Обтиспецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацендат

Обтиспецацентасустодендит

Обтиспецацентасустидендит

Обтиспецацентасубсдендит

Обтиспецацентасуперсдендит

Обтиспецацентасустедендит

Обтиспецацентасустадендит

Обтиспецацендент

Обтиспецацентесустодендит

Обтиспецацентесустидендит

Обтиспецацентесубсдендит

Обтиспецацентесуперсдендит

Обтиспецацентесустедендит

Обтиспецацентесустадендит

Обтиспецаинцендент

Обтиспецаинценсустодендит

Обтиспецаинценсустидендит

Обтиспецаинценсубсдендит

Обтиспецаинценсуперсдендит

Обтиспецаинценсустедендит

Обтиспецаинценсустадендит

Обтиспецатрансцендент

Обтиспецатранссустодендит

Обтиспецатранссустидендит

Обтиспецатранссубсдендит

Обтиспецатранссуперсдендит

Обтиспецатранссустедендит

Обтиспецатранссустадендит

Обтиспецацентидент

Обтиспецацентисустодендит

Обтиспецацентисустидендит

Обтиспецацентисубсдендит

Обтиспецацентисуперсдендит

Обтиспецацентисустедендит

Обтиспецацентисустадендит

Обтиспецацентодеид

Обтиспецацентосустодендит

Обтиспецацентосустидендит

Обтиспецацентосубсдендит

Обтиспецацентосуперсдендит

Обтиспецацентосустедендит

Обтиспецацентосустадендит

Обтиспецидат

Обтиспецасустодеид

Обтиспецасустадит

Обтиспецасубсдант

Обтиспецасуперсдант

Обтиспецасустадант

Обтиспецасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специдатните цендентално-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ ИДЕЙНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the integritic
preliminary derelevant typical economic tenstatiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти и означавано с индекс DT-VNIMR.
Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически
критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на
едно от следните характерни за идейната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустадантна икономическа
стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и
икономическа суперстанта); (2) ингредиентна цендентална икономическа
стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3)
ингредиентна специдантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C),
която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение)
се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни
производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности
(респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям
брой измерения.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например специдинт и трансцендент, специдинт, трансцендент и субсдант).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен 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).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VI-хипертиподеид, т.е. идеен икономически статихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустодеид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустадит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субсдант и икономическия суперсдант.
4. Икономически субсдант (съкр. – субс).
5. Икономически суперсдант (съкр. – суперс).
6. Икономически сустадант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субсдант и икономически суперсдант.
7. Икономически сустадат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субсдант и икономическия суперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически центодеид (съкр. – центо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически центидент (икономически уницендент) (съкр. – центи) –
единство на икономическия трансцендент и икономическия инцендент.
4. Икономически трансцендент (съкр. – транс).
5. Икономически инцендент (съкр. – инцен).
6. Икономически центдент (икономически цендант) (съкр. – центе) – общо понятие за икономически трансцендент и икономически инцендент.
7. Икономически цендат (съкр. – цента) – двойка, състояща се от икономическия трансцендент и икономическия инцендент.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецодеид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически специдит (съкр. – специ) – единство на икономическия
специдент и икономическия специдинт.
4. Икономически специдент (съкр. – спеде).
5. Икономически специдинт (съкр. – спеди).
6. Икономически специдант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономически специдент и икономически специдинт.
7. Икономически специтат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическия специдент и икономическия специдинт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти е описано
като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIMR-BC/A) (вж.
фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIMR-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-VNIMR-AC/B-1
DT-VNIMR-AC/B-2
DT-VNIMR-AC/B-3
DT-VNIMR-AC/B-4
DT-VNIMR-AC/B-5
DT-VNIMR-AC/B-6
B

DT-VNIMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Специдат

Спецасустодендит

Спецасустидендит

Спецасубсдендит

Спецасуперсдендит

Спецасустедендит

Спецасустадендит

Специдант

Спецесустодендит

Спецесустидендит

Спецесубсдендит

Спецесуперсдендит

Спецесустедендит

Спецесустадендит

Специдинт

Спедисустодендит

Спедисустидендит

Спедисубсдендит

Спедисуперсдендит

Спедисустедендит

Спедисустадендит

Специдент

Спедесустодендит

Спедесустидендит

Спедесубсдендит

Спедесуперсдендит

Спедесустедендит

Спедесустадендит

Специдит

Специсустодендит

Специсустидендит

Специсубсдендит

Специсуперсдендит

Специсустедендит

Специсустадендит

Спецодеид

Спецосустодендит

Спецосустидендит

Спецосубсдендит

Спецосуперсдендит

Спецосустедендит

Спецосустадендит

VI-Хипертиподеид

Сустодеид

Сустадит

Субсдант

Суперсдант

Сустадант

Сустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецацентодеид

Спецацентосустодендит

Спецацентосустидендит

Спецацентосубсдендит

Спецацентосуперсдендит

Спецацентосустедендит

Спецацентосустадендит

Спецецентодеид

Спецецентосустодендит

Спецецентосустидендит

Спецецентосубсдендит

Спецецентосуперсдендит

Спецецентосустедендит

Спецецентосустадендит

Спедицентодеид

Спедицентосустодендит

Спедицентосустидендит

Спедицентосубсдендит

Спедицентосуперсдендит

Спедицентосустедендит

Спедицентосустадендит

Спедецентодеид

Спедецентосустодендит

Спедецентосустидендит

Спедецентосубсдендит

Спедецентосуперсдендит

Спедецентосустедендит

Спедецентосустадендит

Специцентодеид

Специцентосустодендит

Специцентосустидендит

Специцентосубсдендит

Специцентосуперсдендит

Специцентосустедендит

Специцентосустадендит

Спецоцентодеид

Спецоцентосустодендит

Спецоцентосустидендит

Спецоцентосубсдендит

Спецоцентосуперсдендит

Спецоцентосустедендит

Спецоцентосустадендит

Центодеид

Центосустодеид

Центосустадит

Центосубсдант

Центосуперсдант

Центосустадант

Центосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецацентидент

Спецацентисустодендит

Спецацентисустидендит

Спецацентисубсдендит

Спецацентисуперсдендит

Спецацентисустедендит

Спецацентисустадендит

Спецецентидент

Спецецентисустодендит

Спецецентисустидендит

Спецецентисубсдендит

Спецецентисуперсдендит

Спецецентисустедендит

Спецецентисустадендит

Спедицентидент

Спедицентисустодендит

Спедицентисустидендит

Спедицентисубсдендит

Спедицентисуперсдендит

Спедицентисустедендит

Спедицентисустадендит

Спедецентидент

Спедецентисустодендит

Спедецентисустидендит

Спедецентисубсдендит

Спедецентисуперсдендит

Спедецентисустедендит

Спедецентисустадендит

Специцентидент

Специцентисустодендит

Специцентисустидендит

Специцентисубсдендит

Специцентисуперсдендит

Специцентисустедендит

Специцентисустадендит

Спецоцентидент

Спецоцентисустодендит

Спецоцентисустидендит

Спецоцентисубсдендит

Спецоцентисуперсдендит

Спецоцентисустедендит

Спецоцентисустадендит

Центидент

Центисустодеид

Центисустадит

Центисубсдант

Центисуперсдант

Центисустадант

Центисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецатрансцендент

Спецатранссустодендит

Спецатранссустидендит

Спецатранссубсдендит

Спецатранссуперсдендит

Спецатранссустедендит

Спецатранссустадендит

Спецетрансцендент

Спецетранссустодендит

Спецетранссустидендит

Спецетранссубсдендит

Спецетранссуперсдендит

Спецетранссустедендит

Спецетранссустадендит

Спедитрансцендент

Спедитранссустодендит

Спедитранссустидендит

Спедитранссубсдендит

Спедитранссуперсдендит

Спедитранссустедендит

Спедитранссустадендит

Спедетрансцендент

Спедетранссустодендит

Спедетранссустидендит

Спедетранссубсдендит

Спедетранссуперсдендит

Спедетранссустедендит

Спедетранссустадендит

Специтрансцендент

Специтранссустодендит

Специтранссустидендит

Специтранссубсдендит

Специтранссуперсдендит

Специтранссустедендит

Специтранссустадендит

Спецотрансцендент

Спецотранссустодендит

Спецотранссустидендит

Спецотранссубсдендит

Спецотранссуперсдендит

Спецотранссустедендит

Спецотранссустадендит

Трансцендент

Транссустодеид

Транссустадит

Транссубсдант

Транссуперсдант

Транссустадант

Транссустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецаинцендент

Спецаинценсустодендит

Спецаинценсустидендит

Спецаинценсубсдендит

Спецаинценсуперсдендит

Спецаинценсустедендит

Спецаинценсустадендит

Спецеинцендент

Спецеинценсустодендит

Спецеинценсустидендит

Спецеинценсубсдендит

Спецеинценсуперсдендит

Спецеинценсустедендит

Спецеинценсустадендит

Спедиинцендент

Спедиинценсустодендит

Спедиинценсустидендит

Спедиинценсубсдендит

Спедиинценсуперсдендит

Спедиинценсустедендит

Спедиинценсустадендит

Спедеинцендент

Спедеинценсустодендит

Спедеинценсустидендит

Спедеинценсубсдендит

Спедеинценсуперсдендит

Спедеинценсустедендит

Спедеинценсустадендит

Специинцендент

Специинценсустодендит

Специинценсустидендит

Специинценсубсдендит

Специинценсуперсдендит

Специинценсустедендит

Специинценсустадендит

Спецоинцендент

Спецоинценсустодендит

Спецоинценсустидендит

Спецоинценсубсдендит

Спецоинценсуперсдендит

Спецоинценсустедендит

Спецоинценсустадендит

Инцендент

Инценсустодеид

Инценсустадит

Инценсубсдант

Инценсуперсдант

Инценсустадант

Инценсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

178

178

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацендент

Спецацентесустодендит

Спецацентесустидендит

Спецацентесубсдендит

Спецацентесуперсдендит

Спецацентесустедендит

Спецацентесустадендит

Спецецендент

Спецецентесустодендит

Спецецентесустидендит

Спецецентесубсдендит

Спецецентесуперсдендит

Спецецентесустедендит

Спецецентесустадендит

Спедицендент

Спедицентесустодендит

Спедицентесустидендит

Спедицентесубсдендит

Спедицентесуперсдендит

Спедицентесустедендит

Спедицентесустадендит

Спедецендент

Спедецентесустодендит

Спедецентесустидендит

Спедецентесубсдендит

Спедецентесуперсдендит

Спедецентесустедендит

Спедецентесустадендит

Специцендент

Специцентесустодендит

Специцентесустидендит

Специцентесубсдендит

Специцентесуперсдендит

Специцентесустедендит

Специцентесустадендит

Спецоцендент

Спецоцентесустодендит

Спецоцентесустидендит

Спецоцентесубсдендит

Спецоцентесуперсдендит

Спецоцентесустедендит

Спецоцентесустадендит

Цендент

Центесустодеид

Центесустадит

Центесубсдант

Центесуперсдант

Центесустадант

Центесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацендат

Спецацентасустодендит

Спецацентасустидендит

Спецацентасубсдендит

Спецацентасуперсдендит

Спецацентасустедендит

Спецацентасустадендит

Спецецендат

Спецецентасустодендит

Спецецентасустидендит

Спецецентасубсдендит

Спецецентасуперсдендит

Спецецентасустедендит

Спецецентасустадендит

Спедицендат

Спедицентасустодендит

Спедицентасустидендит

Спедицентасубсдендит

Спедицентасуперсдендит

Спедицентасустедендит

Спедицентасустадендит

Спедецендат

Спедецентасустодендит

Спедецентасустидендит

Спедецентасубсдендит

Спедецентасуперсдендит

Спедецентасустедендит

Спедецентасустадендит

Специцендат

Специцентасустодендит

Специцентасустидендит

Специцентасубсдендит

Специцентасуперсдендит

Специцентасустедендит

Специцентасустадендит

Спецоцендат

Спецоцентасустодендит

Спецоцентасустидендит

Спецоцентасубсдендит

Спецоцентасуперсдендит

Спецоцентасустедендит

Спецоцентасустадендит

Цендат

Центасустодеид

Центасустадит

Центасубсдант

Центасуперсдант

Центасустадант

Центасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

180

180

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-VNIMR-BC/A-1
DT-VNIMR-BC/A-2
DT-VNIMR-BC/A-3
DT-VNIMR-BC/A-4
DT-VNIMR-BC/A-5

A

DT-VNIMR-BC/A-6
DT-VNIMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти

181

181

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Специдат

Спецацентодендит

Спецацентидендит

Спецатрансдендит

Спецаинцендендит

Спецацентедендит

Спецацентадендит

Специдант

Спецецентодендит

Спецецентидендит

Спецетрансдендит

Спецеинцендендит

Спецецентедендит

Спецецентадендит

Специдинт

Спедицентодендит

Спедицентидендит

Спедитрансдендит

Спедиинцендендит

Спедицентедендит

Спедицентадендит

Специдент

Спедецентодендит

Спедецентидендит

Спедетрансдендит

Спедеинцендендит

Спедецентедендит

Спедецентадендит

Специдит

Специцентодендит

Специцентидендит

Специтрансдендит

Специинцендендит

Специцентедендит

Специцентадендит

Спецодеид

Спецоцентодендит

Спецоцентидендит

Спецотрансдендит

Спецоинцендендит

Спецоцентедендит

Спецоцентадендит

VI-Хипертиподеид

Центодеид

Центидент
(уницен
дент)

Трансцендент

Инцендент

Цендент
(цендант)

Цендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

182

182

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустодеид

Спецацентосустодендит

Спецацентисустодендит

Спецатранссустодендит

Спецаинценсустодендит

Спецацентесустодендит

Спецацентасустодендит

Спецесустодеид

Спецецентосустодендит

Спецецентисустодендит

Спецетранссустодендит

Спецеинценсустодендит

Спецецентесустодендит

Спецецентасустодендит

Спедисустодеид

Спедицентосустодендит

Спедицентисустодендит

Спедитранссустодендит

Спедиинценсустодендит

Спедицентесустодендит

Спедицентасустодендит

Спедесустодеид

Спедецентосустодендит

Спедецентисустодендит

Спедетранссустодендит

Спедеинценсустодендит

Спедецентесустодендит

Спедецентасустодендит

Специсустодеид

Специцентосустодендит

Специцентисустодендит

Специтранссустодендит

Специинценсустодендит

Специцентесустодендит

Специцентасустодендит

Спецосустодеид

Спецоцентосустодендит

Спецоцентисустодендит

Спецотранссустодендит

Спецоинценсустодендит

Спецоцентесустодендит

Спецоцентасустодендит

Сустодеид

Центосустодеид

Центисустодеид

Транссустодеид

Инценсустодеид

Центесустодеид

Центасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

183

183

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустадит

Спецацентосустидендит

Спецацентисустидендит

Спецатранссустидендит

Спецаинценсустидендит

Спецацентесустидендит

Спецацентасустидендит

Спецесустадит

Спецецентосустидендит

Спецецентисустидендит

Спецетранссустидендит

Спецеинценсустидендит

Спецецентесустидендит

Спецецентасустидендит

Спедисустадит

Спедицентосустидендит

Спедицентисустидендит

Спедитранссустидендит

Спедиинценсустидендит

Спедицентесустидендит

Спедицентасустидендит

Спедесустадит

Спедецентосустидендит

Спедецентисустидендит

Спедетранссустидендит

Спедеинценсустидендит

Спедецентесустидендит

Спедецентасустидендит

Специсустадит

Специцентосустидендит

Специцентисустидендит

Специтранссустидендит

Специинценсустидендит

Специцентесустидендит

Специцентасустидендит

Спецосустадит

Спецоцентосустидендит

Спецоцентисустидендит

Спецотранссустидендит

Спецоинценсустидендит

Спецоцентесустидендит

Спецоцентасустидендит

Сустадит

Центосустадит

Центисустадит

Транссустадит

Инценсустадит

Центесустадит

Центасустадит

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

184

184

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасубсдант

Спецаценто
субсдендит

Спецацентисубсдендит

Спецатранссубсдендит

Спецаинценсубсдендит

Спецацентесубсдендит

Спецацентасубсдендит

Спецесубсдант

Спецецентосубсдендит

Спецецентисубсдендит

Спецетранссубсдендит

Спецеинценсубсдендит

Спецецентесубсдендит

Спецецентасубсдендит

Спедисубсдант

Спедицентосубсдендит

Спедицентисубсдендит

Спедитранссубсдендит

Спедиинценсубсдендит

Спедицентесубсдендит

Спедицентасубсдендит

Спедесубсдант

Спедецентосубсдендит

Спедецентисубсдендит

Спедетранссубсдендит

Спедеинценсубсдендит

Спедецентесубсдендит

Спедецентасубсдендит

Специсубсдант

Специцентосубсдендит

Специцентисубсдендит

Специтранссубсдендит

Специинценсубсдендит

Специцентесубсдендит

Специцентасубсдендит

Спецосубсдант

Спецоцентосубсдендит

Спецоцентисубсдендит

Спецотранссубсдендит

Спецоинценсубсдендит

Спецоцентесубсдендит

Спецоцентасубсдендит

Субсдант

Центосубсдант

Центисубсдант

Транссубсдант

Инценсубсдант

Центесубсдант

Центасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

185

185

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасуперсдант

Спецаценто
суперсдендит

Спецацентисуперсдендит

Спецатранссуперсдендит

Спецаинценсуперсдендит

Спецацентесуперсдендит

Спецацентасуперсдендит

Спецесуперсдант

Спецецентосуперсдендит

Спецецентисуперсдендит

Спецетранссуперсдендит

Спецеинценсуперсдендит

Спецецентесуперсдендит

Спецецентасуперсдендит

Спедисуперсдант

Спедицентосуперсдендит

Спедицентисуперсдендит

Спедитранссуперсдендит

Спедиинценсуперсдендит

Спедицентесуперсдендит

Спедицентасуперсдендит

Спедесуперсдант

Спедецентосуперсдендит

Спедецентисуперсдендит

Спедетранссуперсдендит

Спедеинценсуперсдендит

Спедецентесуперсдендит

Спедецентасуперсдендит

Специсуперсдант

Специцентосуперсдендит

Специцентисуперсдендит

Специтранссуперсдендит

Специинценсуперсдендит

Специцентесуперсдендит

Специцентасуперсдендит

Спецосуперсдант

Спецоцентосуперсдендит

Спецоцентисуперсдендит

Спецотранссуперсдендит

Спецоинценсуперсдендит

Спецоцентесуперсдендит

Спецоцентасуперсдендит

Суперсдант

Центосуперсдант

Центисуперсдант

Транссуперсдант

Инценсуперсдант

Центесуперсдант

Центасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

186

186

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустадант

Спецацентосустедендит

Спецацентисустедендит

Спецатранссустедендит

Спецаинценсустедендит

Спецацентесустедендит

Спецацентасустедендит

Спецесустадант

Спецецентосустедендит

Спецецентисустедендит

Спецетранссустедендит

Спецеинценсустедендит

Спецецентесустедендит

Спецецентасустедендит

Спедисустадант

Спедицентосустедендит

Спедицентисустедендит

Спедитранссустедендит

Спедиинценсустедендит

Спедицентесустедендит

Спедицентасустедендит

Спедесустадант

Спедецентосустедендит

Спедецентисустедендит

Спедетранссустедендит

Спедеинценсустедендит

Спедецентесустедендит

Спедецентасустедендит

Специсустадант

Специцентосустедендит

Специцентисустедендит

Специтранссустедендит

Специинценсустедендит

Специцентесустедендит

Специцентасустедендит

Спецосустадант

Спецоцентосустедендит

Спецоцентисустедендит

Спецотранссустедендит

Спецоинценсустедендит

Спецоцентесустедендит

Спецоцентасустедендит

Суста
дант

Центосустадант

Центисустадант

Транссустадант

Инценсустадант

Центесустадант

Центасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

187

187

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустадат

Спецацентосустадендит

Спецацентисустадендит

Спецатранссустадендит

Спецаинценсустадендит

Спецацентесустадендит

Спецацентасустадендит

Спецесустадат

Спецецентосустадендит

Спецецентисустадендит

Спецетранссустадендит

Спецеинценсустадендит

Спецецентесустадендит

Спецецентасустадендит

Спедисустадат

Спедицентосустадендит

Спедицентисустадендит

Спедитранссустадендит

Спедиинценсустадендит

Спедицентесустадендит

Спедицентасустадендит

Спедесустадат

Спедецентосустадендит

Спедецентисустадендит

Спедетранссустадендит

Спедеинценсустадендит

Спедецентесустадендит

Спедецентасустадендит

Специсустадат

Специцентосустадендит

Специцентисустадендит

Специтранссустадендит

Специинценсустадендит

Специцентесустадендит

Специцентасустадендит

Спецосустадат

Спецоцентосустадендит

Спецоцентисустадендит

Спецотранссустадендит

Спецоинценсустадендит

Спецоцентесустадендит

Спецоцентасустадендит

Сустадат

Центосустадат

Центисустадат

Транссустадат

Инценсустадат

Центесустадат

Центасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-VNIMR-AB/C-7
DT-VNIMR-AB/C-6
DT-VNIMR-AB/C-5
DT-VNIMR-AB/C-4
DT-VNIMR-AB/C-3
DT-VNIMR-AB/C-2
A
DT-VNIMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти
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189

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Цендат

Центасустодендит

Центасустидендит

Центасубсдендит

Центасуперсдендит

Центасустедендит

Центасустадендит

Цендент
(цендант)

Центесустодендит

Центесустидендит

Центесубсдендит

Центесуперсдендит

Центесустедендит

Центесустадендит

Инцендент

Инценсустодендит

Инценсустидендит

Инценсубсдендит

Инценсуперсдендит

Инценсустедендит

Инценсустадендит

Трансцендент

Транссустодендит

Транссустидендит

Транссубсдендит

Транссуперсдендит

Транссустедендит

Транссустадендит

Центидент
(уницен
дент)

Центисустодендит

Центисустидендит

Центисубсдендит

Центисуперсдендит

Центисустедендит

Центисустадендит

Центодеид

Центосустодендит

Центосустидендит

Центосубсдендит

Центосуперсдендит

Центосустедендит

Центосустадендит

VI-Хипертиподеид

Сустодеид

Сустадит

Субсдант

Суперсдант

Сустадант

Сустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

190

190
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спецоцендат

Спецоцентасустодендит

Спецоцентасустидендит

Спецоцентасубсдендит

Спецоцентасуперсдендит

Спецоцентасустедендит

Спецоцентасустадендит

Спецоцендент

Спецоцентесустодендит

Спецоцентесустидендит

Спецоцентесубсдендит

Спецоцентесуперсдендит

Спецоцентесустедендит

Спецоцентесустадендит

Спецоинцендент

Спецоинценсустодендит

Спецоинценсустидендит

Спецоинценсубсдендит

Спецоинценсуперсдендит

Спецоинценсустедендит

Спецоинценсустадендит

Спецотрансцендент

Спецотранссустодендит

Спецотранссустидендит

Спецотранссубсдендит

Спецотранссуперсдендит

Спецотранссустедендит

Спецотранссустадендит

Спецоцентидент

Спецоцентисустодендит

Спецоцентисустидендит

Спецоцентисубсдендит

Спецоцентисуперсдендит

Спецоцентисустедендит

Спецоцентисустадендит

Спецоцентодеид

Спецоцентосустодендит

Спецоцентосустидендит

Спецоцентосубсдендит

Спецоцентосуперсдендит

Спецоцентосустедендит

Спецоцентосустадендит

Спецодеид

Спецосустодеид

Спецосустадит

Спецосубсдант

Спецосуперсдант

Спецосустадант

Спецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AB/C-2) (Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Специцендат

Специцентасустодендит

Специцентасустидендит

Специцентасубсдендит

Специцентасуперсдендит

Специцентасустедендит

Специцентасустадендит

Специцендент

Специцентесустодендит

Специцентесустидендит

Специцентесубсдендит

Специцентесуперсдендит

Специцентесустедендит

Специцентесустадендит

Специинцендент

Специинценсустодендит

Специинценсустидендит

Специинценсубсдендит

Специинценсуперсдендит

Специинценсустедендит

Специинценсустадендит

Специтрансцендент

Специтранссустодендит

Специтранссустидендит

Специтранссубсдендит

Специтранссуперсдендит

Специтранссустедендит

Специтранссустадендит

Специцентидент

Специцентисустодендит

Специцентисустидендит

Специцентисубсдендит

Специцентисуперсдендит

Специцентисустедендит

Специцентисустадендит

Специцентодеид

Специцентосустодендит

Специцентосустидендит

Специцентосубсдендит

Специцентосуперсдендит

Специцентосустедендит

Специцентосустадендит

Специдит

Специсустодеид

Специсустадит

Специсубсдант

Специсуперсдант

Специсустадант

Специсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AB/C-3) (Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спедецендат

Спедецентасустодендит

Спедецентасустидендит

Спедецентасубсдендит

Спедецентасуперсдендит

Спедецентасустедендит

Спедецентасустадендит

Спедецендент

Спедецентесустодендит

Спедецентесустидендит

Спедецентесубсдендит

Спедецентесуперсдендит

Спедецентесустедендит

Спедецентесустадендит

Спедеинцендент

Спедеинценсустодендит

Спедеинценсустидендит

Спедеинценсубсдендит

Спедеинценсуперсдендит

Спедеинценсустедендит

Спедеинценсустадендит

Спедетрансцендент

Спедетранссустодендит

Спедетранссустидендит

Спедетранссубсдендит

Спедетранссуперсдендит

Спедетранссустедендит

Спедетранссустадендит

Спедецентидент

Спедецентисустодендит

Спедецентисустидендит

Спедецентисубсдендит

Спедецентисуперсдендит

Спедецентисустедендит

Спедецентисустадендит

Спедецентодеид

Спедецентосустодендит

Спедецентосустидендит

Спедецентосубсдендит

Спедецентосуперсдендит

Спедецентосустедендит

Спедецентосустадендит

Специдент

Спедесустодеид

Спедесустадит

Спедесубсдант

Спедесуперсдант

Спедесустадант

Спедесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спедицендат

Спедицентасустодендит

Спедицентасустидендит

Спедицентасубсдендит

Спедицентасуперсдендит

Спедицентасустедендит

Спедицентасустадендит

Спедицендент

Спедицентесустодендит

Спедицентесустидендит

Спедицентесубсдендит

Спедицентесуперсдендит

Спедицентесустедендит

Спедицентесустадендит

Спедиинцендент

Спедиинценсустодендит

Спедиинценсустидендит

Спедиинценсубсдендит

Спедиинценсуперсдендит

Спедиинценсустедендит

Спедиинценсустадендит

Спедитрансцендент

Спедитранссустодендит

Спедитранссустидендит

Спедитранссубсдендит

Спедитранссуперсдендит

Спедитранссустедендит

Спедитранссустадендит

Спедицентидент

Спедицентисустодендит

Спедицентисустидендит

Спедицентисубсдендит

Спедицентисуперсдендит

Спедицентисустедендит

Спедицентисустадендит

Спедицентодеид

Спедицентосустодендит

Спедицентосустидендит

Спедицентосубсдендит

Спедицентосуперсдендит

Спедицентосустедендит

Спедицентосустадендит

Специдинт

Спедисустодеид

Спедисустадит

Спедисубсдант

Спедисуперсдант

Спедисустадант

Спедисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спецецендат

Спецецентасустодендит

Спецецентасустидендит

Спецецентасубсдендит

Спецецентасуперсдендит

Спецецентасустедендит

Спецецентасустадендит

Спецецендент

Спецецентесустодендит

Спецецентесустидендит

Спецецентесубсдендит

Спецецентесуперсдендит

Спецецентесустедендит

Спецецентесустадендит

Спецеинцендент

Спецеинценсустодендит

Спецеинценсустидендит

Спецеинценсубсдендит

Спецеинценсуперсдендит

Спецеинценсустедендит

Спецеинценсустадендит

Спецетрансцендент

Спецетранссустодендит

Спецетранссустидендит

Спецетранссубсдендит

Спецетранссуперсдендит

Спецетранссустедендит

Спецетранссустадендит

Спецецентидент

Спецецентисустодендит

Спецецентисустидендит

Спецецентисубсдендит

Спецецентисуперсдендит

Спецецентисустедендит

Спецецентисустадендит

Спецецентодеид

Спецецентосустодендит

Спецецентосустидендит

Спецецентосубсдендит

Спецецентосуперсдендит

Спецецентосустедендит

Спецецентосустадендит

Специдант

Спецесустодеид

Спецесустадит

Спецесубсдант

Спецесуперсдант

Спецесустадант

Спецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спецацендат

Спецацентасустодендит

Спецацентасустидендит

Спецацентасубсдендит

Спецацентасуперсдендит

Спецацентасустедендит

Спецацентасустадендит

Спецацендент

Спецацентесустодендит

Спецацентесустидендит

Спецацентесубсдендит

Спецацентесуперсдендит

Спецацентесустедендит

Спецацентесустадендит

Спецаинцендент

Спецаинценсустодендит

Спецаинценсустидендит

Спецаинценсубсдендит

Спецаинценсуперсдендит

Спецаинценсустедендит

Спецаинценсустадендит

Спецатрансцендент

Спецатранссустодендит

Спецатранссустидендит

Спецатранссубсдендит

Спецатранссуперсдендит

Спецатранссустедендит

Спецатранссустадендит

Спецацентидент

Спецацентисустодендит

Спецацентисустидендит

Спецацентисубсдендит

Спецацентисуперсдендит

Спецацентисустедендит

Спецацентисустадендит

Спецацентодеид

Спецацентосустодендит

Спецацентосустидендит

Спецацентосубсдендит

Спецацентосуперсдендит

Спецацентосустедендит

Спецацентосустадендит

Специдат

Спецасустодеид

Спецасустадит

Спецасубсдант

Спецасуперсдант

Спецасустадант

Спецасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специдатните цендентално-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMR-AB/C-7) (Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ ИДЕЙНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the integritic
preliminary derelevant typical economic tensubtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти и означавано с индекс DTVNSMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за идейната типоикономика (вж.
също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и
външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна цендентална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа
стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната
икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специдантна икономическа стратификационност
(вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с
индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние
(вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно
измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н.
икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например специдинт и трансцендент, специдинт, трансцендент и субсдант).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен 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).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VS-хипертиподеид, т.е. идеен икономически субтихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустодеид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустадит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическия субтисубсдант и икономическия субтисуперсдант.
4. Икономически субтисубсдант (съкр. – субтисубс).
5. Икономически субтисуперсдант (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустадант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономически субтисубсдант и икономически субтисуперсдант.
7. Икономически субтисустадат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия субтисубсдант и икономическия субтисуперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтицентодеид (съкр. – субтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически субтицентидент (икономически субтиуницендент) (съкр.
– субтиценти) – единство на икономическия субтитрансцендент и икономическия субтиинцендент.
4. Икономически субтитрансцендент (съкр. – субтитранс).
5. Икономически субтиинцендент (съкр. – субтиинцен).
6. Икономически субтицентдент (икономически субтицендант) (съкр. –
субтиценте) – общо понятие за икономически субтитрансцендент и икономически субтиинцендент.
7. Икономически субтицендат (съкр. – субтицента) – двойка, състояща се
от икономическия субтитрансцендент и икономическия субтиинцендент.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецодеид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецидит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическия субтиспецидент и икономическия субтиспецидинт.
4. Икономически субтиспецидент (съкр. – субтиспеде).
5. Икономически субтиспецидинт (съкр. – субтиспеди).
6. Икономически субтиспецидант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономически субтиспецидент и икономически субтиспецидинт.
7. Икономически субтиспецитат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическия субтиспецидент и икономическия субтиспецидинт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти е описано
като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-VNSMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-VNSMR-BC/A) (вж.
фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни цялостностни идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-VNSMR-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-VNSMR-AC/B-1
DT-VNSMR-AC/B-2
DT-VNSMR-AC/B-3
DT-VNSMR-AC/B-4
DT-VNSMR-AC/B-5
DT-VNSMR-AC/B-6
B

DT-VNSMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецидат

Субтиспецасустодендит

Субтиспецасустидендит

Субтиспецасубсдендит

Субтиспецасуперсдендит

Субтиспецасустедендит

Субтиспецасустадендит

Субтиспецидант

Субтиспецесустодендит

Субтиспецесустидендит

Субтиспецесубсдендит

Субтиспецесуперсдендит

Субтиспецесустедендит

Субтиспецесустадендит

Субтиспецидинт

Субтиспедисустодендит

Субтиспедисустидендит

Субтиспедисубсдендит

Субтиспедисуперсдендит

Субтиспедисустедендит

Субтиспедисустадендит

Субтиспецидент

Субтиспедесустодендит

Субтиспедесустидендит

Субтиспедесубсдендит

Субтиспедесуперсдендит

Субтиспедесустедендит

Субтиспедесустадендит

Субтиспецидит

Субтиспецисустодендит

Субтиспецисустидендит

Субтиспецисубсдендит

Субтиспецисуперсдендит

Субтиспецисустедендит

Субтиспецисустадендит

Субтиспецодеид

Субтиспецосустодендит

Субтиспецосустидендит

Субтиспецосубсдендит

Субтиспецосуперсдендит

Субтиспецосустедендит

Субтиспецосустадендит

VSХипертиподеид

Субтисустодеид

Субтисустадит

Субтисубсдант

Субтисуперсдант

Субтисустадант

Субтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентодеид

Субтиспецацентосустодендит

Субтиспецацентосустидендит

Субтиспецацентосубсдендит

Субтиспецацентосуперсдендит

Субтиспецацентосустедендит

Субтиспецацентосустадендит

Субтиспецецентодеид

Субтиспецецентосустодендит

Субтиспецецентосустидендит

Субтиспецецентосубсдендит

Субтиспецецентосуперсдендит

Субтиспецецентосустедендит

Субтиспецецентосустадендит

Субтиспедицентодеид

Субтиспедицентосустодендит

Субтиспедицентосустидендит

Субтиспедицентосубсдендит

Субтиспедицентосуперсдендит

Субтиспедицентосустедендит

Субтиспедицентосустадендит

Субтиспедецентодеид

Субтиспедецентосустодендит

Субтиспедецентосустидендит

Субтиспедецентосубсдендит

Субтиспедецентосуперсдендит

Субтиспедецентосустедендит

Субтиспедецентосустадендит

Субтиспецицентодеид

Субтиспецицентосустодендит

Субтиспецицентосустидендит

Субтиспецицентосубсдендит

Субтиспецицентосуперсдендит

Субтиспецицентосустедендит

Субтиспецицентосустадендит

Субтиспецоцентодеид

Субтиспецоцентосустодендит

Субтиспецоцентосустидендит

Субтиспецоцентосубсдендит

Субтиспецоцентосуперсдендит

Субтиспецоцентосустедендит

Субтиспецоцентосустадендит

Субтиценто-

Субтицентосустодеид

Субтицентосустадит

Субтицентосубсдант

Субтицентосуперсдант

Субтицентосустадант

Субтицентосустадат

деид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

203

203

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентидент

Субтиспецацентисустодендит

Субтиспецацентисустидендит

Субтиспецацентисубсдендит

Субтиспецацентисуперсдендит

Субтиспецацентисустедендит

Субтиспецацентисустадендит

Субтиспецецентидент

Субтиспецецентисустодендит

Субтиспецецентисустидендит

Субтиспецецентисубсдендит

Субтиспецецентисуперсдендит

Субтиспецецентисустедендит

Субтиспецецентисустадендит

Субтиспедицентидент

Субтиспедицентисустодендит

Субтиспедицентисустидендит

Субтиспедицентисубсдендит

Субтиспедицентисуперсдендит

Субтиспедицентисустедендит

Субтиспедицентисустадендит

Субтиспедецентидент

Субтиспедецентисустодендит

Субтиспедецентисустидендит

Субтиспедецентисубсдендит

Субтиспедецентисуперсдендит

Субтиспедецентисустедендит

Субтиспедецентисустадендит

Субтиспецицентидент

Субтиспецицентисустодендит

Субтиспецицентисустидендит

Субтиспецицентисубсдендит

Субтиспецицентисуперсдендит

Субтиспецицентисустедендит

Субтиспецицентисустадендит

Субтиспецоцентидент

Субтиспецоцентисустодендит

Субтиспецоцентисустидендит

Субтиспецоцентисубсдендит

Субтиспецоцентисуперсдендит

Субтиспецоцентисустедендит

Субтиспецоцентисустадендит

Субтицентидент

Субтицентисустодеид

Субтицентисустадит

Субтицентисубсдант

Субтицентисуперсдант

Субтицентисустадант

Субтицентисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецатрансцендент

Субтиспецатранссустодендит

Субтиспецатранссустидендит

Субтиспецатранссубсдендит

Субтиспецатранссуперсдендит

Субтиспецатранссустедендит

Субтиспецатранссустадендит

Субтиспецетрансцендент

Субтиспецетранссустодендит

Субтиспецетранссустидендит

Субтиспецетранссубсдендит

Субтиспецетранссуперсдендит

Субтиспецетранссустедендит

Субтиспецетранссустадендит

Субтиспедитрансцендент

Субтиспедитранссустодендит

Субтиспедитранссустидендит

Субтиспедитранссубсдендит

Субтиспедитранссуперсдендит

Субтиспедитранссустедендит

Субтиспедитранссустадендит

Субтиспедетрансцендент

Субтиспедетранссустодендит

Субтиспедетранссустидендит

Субтиспедетранссубсдендит

Субтиспедетранссуперсдендит

Субтиспедетранссустедендит

Субтиспедетранссустадендит

Субтиспецитрансцендент

Субтиспецитранссустодендит

Субтиспецитранссустидендит

Субтиспецитранссубсдендит

Субтиспецитранссуперсдендит

Субтиспецитранссустедендит

Субтиспецитранссустадендит

Субтиспецотрансцендент

Субтиспецотранссустодендит

Субтиспецотранссустидендит

Субтиспецотранссубсдендит

Субтиспецотранссуперсдендит

Субтиспецотранссустедендит

Субтиспецотранссустадендит

Субтитрансцендент

Субтитранссустодеид

Субтитранссустадит

Субтитранссубсдант

Субтитранссуперсдант

Субтитранссустадант

Субтитранссустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецаинцендент

Субтиспецаинценсустодендит

Субтиспецаинценсустидендит

Субтиспецаинценсубсдендит

Субтиспецаинценсуперсдендит

Субтиспецаинценсустедендит

Субтиспецаинценсустадендит

Субтиспецеинцендент

Субтиспецеинценсустодендит

Субтиспецеинценсустидендит

Субтиспецеинценсубсдендит

Субтиспецеинценсуперсдендит

Субтиспецеинценсустедендит

Субтиспецеинценсустадендит

Субтиспедиинцендент

Субтиспедиинценсустодендит

Субтиспедиинценсустидендит

Субтиспедиинценсубсдендит

Субтиспедиинценсуперсдендит

Субтиспедиинценсустедендит

Субтиспедиинценсустадендит

Субтиспедеинцендент

Субтиспедеинценсустодендит

Субтиспедеинценсустидендит

Субтиспедеинценсубсдендит

Субтиспедеинценсуперсдендит

Субтиспедеинценсустедендит

Субтиспедеинценсустадендит

Субтиспециинцендент

Субтиспециинценсустодендит

Субтиспециинценсустидендит

Субтиспециинценсубсдендит

Субтиспециинценсуперсдендит

Субтиспециинценсустедендит

Субтиспециинценсустадендит

Субтиспецоинцендент

Субтиспецоинценсустодендит

Субтиспецоинценсустидендит

Субтиспецоинценсубсдендит

Субтиспецоинценсуперсдендит

Субтиспецоинценсустедендит

Субтиспецоинценсустадендит

Субтиинцендент

Субтиинценсустодеид

Субтиинценсустадит

Субтиинценсубсдант

Субтиинценсуперсдант

Субтиинценсустадант

Субтиинценсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацендент

Субтиспецацентесустодендит

Субтиспецацентесустидендит

Субтиспецацентесубсдендит

Субтиспецацентесуперсдендит

Субтиспецацентесустедендит

Субтиспецацентесустадендит

Субтиспецецендент

Субтиспецецентесустодендит

Субтиспецецентесустидендит

Субтиспецецентесубсдендит

Субтиспецецентесуперсдендит

Субтиспецецентесустедендит

Субтиспецецентесустадендит

Субтиспедицендент

Субтиспедицентесустодендит

Субтиспедицентесустидендит

Субтиспедицентесубсдендит

Субтиспедицентесуперсдендит

Субтиспедицентесустедендит

Субтиспедицентесустадендит

Субтиспедецендент

Субтиспедецентесустодендит

Субтиспедецентесустидендит

Субтиспедецентесубсдендит

Субтиспедецентесуперсдендит

Субтиспедецентесустедендит

Субтиспедецентесустадендит

Субтиспецицендент

Субтиспецицентесустодендит

Субтиспецицентесустидендит

Субтиспецицентесубсдендит

Субтиспецицентесуперсдендит

Субтиспецицентесустедендит

Субтиспецицентесустадендит

Субтиспецоцендент

Субтиспецоцентесустодендит

Субтиспецоцентесустидендит

Субтиспецоцентесубсдендит

Субтиспецоцентесуперсдендит

Субтиспецоцентесустедендит

Субтиспецоцентесустадендит

Субтицендент

Субтицентесустодеид

Субтицентесустадит

Субтицентесубсдант

Субтицентесуперсдант

Субтицентесустадант

Субтицентесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацендат

Субтиспецацентасустодендит

Субтиспецацентасустидендит

Субтиспецацентасубсдендит

Субтиспецацентасуперсдендит

Субтиспецацентасустедендит

Субтиспецацентасустадендит

Субтиспецецендат

Субтиспецецентасустодендит

Субтиспецецентасустидендит

Субтиспецецентасубсдендит

Субтиспецецентасуперсдендит

Субтиспецецентасустедендит

Субтиспецецентасустадендит

Субтиспедицендат

Субтиспедицентасустодендит

Субтиспедицентасустидендит

Субтиспедицентасубсдендит

Субтиспедицентасуперсдендит

Субтиспедицентасустедендит

Субтиспедицентасустадендит

Субтиспедецендат

Субтиспедецентасустодендит

Субтиспедецентасустидендит

Субтиспедецентасубсдендит

Субтиспедецентасуперсдендит

Субтиспедецентасустедендит

Субтиспедецентасустадендит

Субтиспецицендат

Субтиспецицентасустодендит

Субтиспецицентасустидендит

Субтиспецицентасубсдендит

Субтиспецицентасуперсдендит

Субтиспецицентасустедендит

Субтиспецицентасустадендит

Субтиспецоцендат

Субтиспецоцентасустодендит

Субтиспецоцентасустидендит

Субтиспецоцентасубсдендит

Субтиспецоцентасуперсдендит

Субтиспецоцентасустедендит

Субтиспецоцентасустадендит

Субтицендат

Субтицентасустодеид

Субтицентасустадит

Субтицентасубсдант

Субтицентасуперсдант

Субтицентасустадант

Субтицентасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-VNSMR-BC/A-1
DT-VNSMR-BC/A-2
DT-VNSMR-BC/A-3
DT-VNSMR-BC/A-4
DT-VNSMR-BC/A-5

A

DT-VNSMR-BC/A-6
DT-VNSMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти
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209

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецидат

Субтиспецацентодендит

Субтиспецацентидендит

Субтиспецатрансдендит

Субтиспецаинцендендит

Субтиспецацентедендит

Субтиспецацентадендит

Субтиспецидант

Субтиспецецентодендит

Субтиспецецентидендит

Субтиспецетрансдендит

Субтиспецеинцендендит

Субтиспецецентедендит

Субтиспецецентадендит

Субтиспецидинт

Субтиспедицентодендит

Субтиспедицентидендит

Субтиспедитрансдендит

Субтиспедиинцендендит

Субтиспедицентедендит

Субтиспедицентадендит

Субтиспецидент

Субтиспедецентодендит

Субтиспедецентидендит

Субтиспедетрансдендит

Субтиспедеинцендендит

Субтиспедецентедендит

Субтиспедецентадендит

Субтиспецидит

Субтиспецицентодендит

Субтиспецицентидендит

Субтиспецитрансдендит

Субтиспециинцендендит

Субтиспецицентедендит

Субтиспецицентадендит

Субтиспецодеид

Субтиспецоцентодендит

Субтиспецоцентидендит

Субтиспецотрансдендит

Субтиспецоинцендендит

Субтиспецоцентедендит

Субтиспецоцентадендит

VSХипертиподеид

Субтицентодеид

Субтицентидент

Субтитрансцендент

Субтиинцендент

Субтицендент

Субтицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални цялостностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустодеид

Субтиспецацентосустодендит

Субтиспецацентисустодендит

Субтиспецатранссустодендит

Субтиспецаинценсустодендит

Субтиспецацентесустодендит

Субтиспецацентасустодендит

Субтиспецесустодеид

Субтиспецецентосустодендит

Субтиспецецентисустодендит

Субтиспецетранссустодендит

Субтиспецеинценсустодендит

Субтиспецецентесустодендит

Субтиспецецентасустодендит

Субтиспедисустодеид

Субтиспедицентосустодендит

Субтиспедицентисустодендит

Субтиспедитранссустодендит

Субтиспедиинценсустодендит

Субтиспедицентесустодендит

Субтиспедицентасустодендит

Субтиспедесустодеид

Субтиспедецентосустодендит

Субтиспедецентисустодендит

Субтиспедетранссустодендит

Субтиспедеинценсустодендит

Субтиспедецентесустодендит

Субтиспедецентасустодендит

Субтиспецисустодеид

Субтиспецицентосустодендит

Субтиспецицентисустодендит

Субтиспецитранссустодендит

Субтиспециинценсустодендит

Субтиспецицентесустодендит

Субтиспецицентасустодендит

Субтиспецосустодеид

Субтиспецоцентосустодендит

Субтиспецоцентисустодендит

Субтиспецотранссустодендит

Субтиспецоинценсустодендит

Субтиспецоцентесустодендит

Субтиспецоцентасустодендит

Субтисустодеид

Субтицентосустодеид

Субтицентисустодеид

Субтитранссустодеид

Субтиинценсустодеид

Субтицентесустодеид

Субтицентасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустадит

Субтиспецацентосустидендит

Субтиспецацентисустидендит

Субтиспецатранссустидендит

Субтиспецаинценсустидендит

Субтиспецацентесустидендит

Субтиспецацентасустидендит

Субтиспецесустадит

Субтиспецецентосустидендит

Субтиспецецентисустидендит

Субтиспецетранссустидендит

Субтиспецеинценсустидендит

Субтиспецецентесустидендит

Субтиспецецентасустидендит

Субтиспедисустадит

Субтиспедицентосустидендит

Субтиспедицентисустидендит

Субтиспедитранссустидендит

Субтиспедиинценсустидендит

Субтиспедицентесустидендит

Субтиспедицентасустидендит

Субтиспедесустадит

Субтиспедецентосустидендит

Субтиспедецентисустидендит

Субтиспедетранссустидендит

Субтиспедеинценсустидендит

Субтиспедецентесустидендит

Субтиспедецентасустидендит

Субтиспецисустадит

Субтиспецицентосустидендит

Субтиспецицентисустидендит

Субтиспецитранссустидендит

Субтиспециинценсустидендит

Субтиспецицентесустидендит

Субтиспецицентасустидендит

Субтиспецосустадит

Субтиспецоцентосустидендит

Субтиспецоцентисустидендит

Субтиспецотранссустидендит

Субтиспецоинценсустидендит

Субтиспецоцентесустидендит

Субтиспецоцентасустидендит

Субтисустадит

Субтицентосустадит

Субтицентисустадит

Субтитранссустадит

Субтиинценсустадит

Субтицентесустадит

Субтицентасустадит

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасубсдант

Субтиспецаценто
субсдендит

Субтиспецацентисубсдендит

Субтиспецатранссубсдендит

Субтиспецаинценсубсдендит

Субтиспецацентесубсдендит

Субтиспецацентасубсдендит

Субтиспецесубсдант

Субтиспецецентосубсдендит

Субтиспецецентисубсдендит

Субтиспецетранссубсдендит

Субтиспецеинценсубсдендит

Субтиспецецентесубсдендит

Субтиспецецентасубсдендит

Субтиспедисубсдант

Субтиспедицентосубсдендит

Субтиспедицентисубсдендит

Субтиспедитранссубсдендит

Субтиспедиинценсубсдендит

Субтиспедицентесубсдендит

Субтиспедицентасубсдендит

Субтиспедесубсдант

Субтиспедецентосубсдендит

Субтиспедецентисубсдендит

Субтиспедетранссубсдендит

Субтиспедеинценсубсдендит

Субтиспедецентесубсдендит

Субтиспедецентасубсдендит

Субтиспецисубсдант

Субтиспецицентосубсдендит

Субтиспецицентисубсдендит

Субтиспецитранссубсдендит

Субтиспециинценсубсдендит

Субтиспецицентесубсдендит

Субтиспецицентасубсдендит

Субтиспецосубсдант

Субтиспецоцентосубсдендит

Субтиспецоцентисубсдендит

Субтиспецотранссубсдендит

Субтиспецоинценсубсдендит

Субтиспецоцентесубсдендит

Субтиспецоцентасубсдендит

Субтисубсдант

Субтицентосубсдант

Субтицентисубсдант

Субтитранссубсдант

Субтиинценсубсдант

Субтицентесубсдант

Субтицентасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасуперсдант

Субтиспецаценто
суперсдендит

Субтиспецацентисуперсдендит

Субтиспецатранссуперсдендит

Субтиспецаинценсуперсдендит

Субтиспецацентесуперсдендит

Субтиспецацентасуперсдендит

Субтиспецесуперсдант

Субтиспецецентосуперсдендит

Субтиспецецентисуперсдендит

Субтиспецетранссуперсдендит

Субтиспецеинценсуперсдендит

Субтиспецецентесуперсдендит

Субтиспецецентасуперсдендит

Субтиспедисуперсдант

Субтиспедицентосуперсдендит

Субтиспедицентисуперсдендит

Субтиспедитранссуперсдендит

Субтиспедиинценсуперсдендит

Субтиспедицентесуперсдендит

Субтиспедицентасуперсдендит

Субтиспедесуперсдант

Субтиспедецентосуперсдендит

Субтиспедецентисуперсдендит

Субтиспедетранссуперсдендит

Субтиспедеинценсуперсдендит

Субтиспедецентесуперсдендит

Субтиспедецентасуперсдендит

Субтиспецисуперсдант

Субтиспецицентосуперсдендит

Субтиспецицентисуперсдендит

Субтиспецитранссуперсдендит

Субтиспециинценсуперсдендит

Субтиспецицентесуперсдендит

Субтиспецицентасуперсдендит

Субтиспецосуперсдант

Субтиспецоцентосуперсдендит

Субтиспецоцентисуперсдендит

Субтиспецотранссуперсдендит

Субтиспецоинценсуперсдендит

Субтиспецоцентесуперсдендит

Субтиспецоцентасуперсдендит

Субтисуперсдант

Субтицентосуперсдант

Субтицентисуперсдант

Субтитранссуперсдант

Субтиинценсуперсдант

Субтицентесуперсдант

Субтицентасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

214

214

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустадант

Субтиспецацентосустедендит

Субтиспецацентисустедендит

Субтиспецатранссустедендит

Субтиспецаинценсустедендит

Субтиспецацентесустедендит

Субтиспецацентасустедендит

Субтиспецесустадант

Субтиспецецентосустедендит

Субтиспецецентисустедендит

Субтиспецетранссустедендит

Субтиспецеинценсустедендит

Субтиспецецентесустедендит

Субтиспецецентасустедендит

Субтиспедисустадант

Субтиспедицентосустедендит

Субтиспедицентисустедендит

Субтиспедитранссустедендит

Субтиспедиинценсустедендит

Субтиспедицентесустедендит

Субтиспедицентасустедендит

Субтиспедесустадант

Субтиспедецентосустедендит

Субтиспедецентисустедендит

Субтиспедетранссустедендит

Субтиспедеинценсустедендит

Субтиспедецентесустедендит

Субтиспедецентасустедендит

Субтиспецисустадант

Субтиспецицентосустедендит

Субтиспецицентисустедендит

Субтиспецитранссустедендит

Субтиспециинценсустедендит

Субтиспецицентесустедендит

Субтиспецицентасустедендит

Субтиспецосустадант

Субтиспецоцентосустедендит

Субтиспецоцентисустедендит

Субтиспецотранссустедендит

Субтиспецоинценсустедендит

Субтиспецоцентесустедендит

Субтиспецоцентасустедендит

Субтисустадант

Субтицентосустадант

Субтицентисустадант

Субтитранссустадант

Субтиинценсустадант

Субтицентесустадант

Субтицентасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустадат

Субтиспецацентосустадендит

Субтиспецацентисустадендит

Субтиспецатранссустадендит

Субтиспецаинценсустадендит

Субтиспецацентесустадендит

Субтиспецацентасустадендит

Субтиспецесустадат

Субтиспецецентосустадендит

Субтиспецецентисустадендит

Субтиспецетранссустадендит

Субтиспецеинценсустадендит

Субтиспецецентесустадендит

Субтиспецецентасустадендит

Субтиспедисустадат

Субтиспедицентосустадендит

Субтиспедицентисустадендит

Субтиспедитранссустадендит

Субтиспедиинценсустадендит

Субтиспедицентесустадендит

Субтиспедицентасустадендит

Субтиспедесустадат

Субтиспедецентосустадендит

Субтиспедецентисустадендит

Субтиспедетранссустадендит

Субтиспедеинценсустадендит

Субтиспедецентесустадендит

Субтиспедецентасустадендит

Субтиспецисустадат

Субтиспецицентосустадендит

Субтиспецицентисустадендит

Субтиспецитранссустадендит

Субтиспециинценсустадендит

Субтиспецицентесустадендит

Субтиспецицентасустадендит

Субтиспецосустадат

Субтиспецоцентосустадендит

Субтиспецоцентисустадендит

Субтиспецотранссустадендит

Субтиспецоинценсустадендит

Субтиспецоцентесустадендит

Субтиспецоцентасустадендит

Субтисустадат

Субтицентосустадат

Субтицентисустадат

Субтитранссустадат

Субтиинценсустадат

Субтицентесустадат

Субтицентасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-VNSMR-AB/C-7
DT-VNSMR-AB/C-6
DT-VNSMR-AB/C-5
DT-VNSMR-AB/C-4
DT-VNSMR-AB/C-3
DT-VNSMR-AB/C-2
A
DT-VNSMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Субтицендат

Субтицентасустодендит

Субтицентасустидендит

Субтицентасубсдендит

Субтицентасуперсдендит

Субтицентасустедендит

Субтицентасустадендит

Субтицендент

Субтицентесустодендит

Субтицентесустидендит

Субтицентесубсдендит

Субтицентесуперсдендит

Субтицентесустедендит

Субтицентесустадендит

Субтиинцендент

Субтиинценсустодендит

Субтиинценсустидендит

Субтиинценсубсдендит

Субтиинценсуперсдендит

Субтиинценсустедендит

Субтиинценсустадендит

Субтитрансцендент

Субтитранссустодендит

Субтитранссустидендит

Субтитранссубсдендит

Субтитранссуперсдендит

Субтитранссустедендит

Субтитранссустадендит

Субтицентидент

Субтицентисустодендит

Субтицентисустидендит

Субтицентисубсдендит

Субтицентисуперсдендит

Субтицентисустедендит

Субтицентисустадендит

Субтицентодеид

Субтицентосустодендит

Субтицентосустидендит

Субтицентосубсдендит

Субтицентосуперсдендит

Субтицентосустедендит

Субтицентосустадендит

VSХипертиподеид

Субтисустодеид

Субтисустадит

Субтисубсдант

Субтисуперсдант

Субтисустадант

Субтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецоцендат

Субтиспецоцентасустодендит

Субтиспецоцентасустидендит

Субтиспецоцентасубсдендит

Субтиспецоцентасуперсдендит

Субтиспецоцентасустедендит

Субтиспецоцентасустадендит

Субтиспецоцендент

Субтиспецоцентесустодендит

Субтиспецоцентесустидендит

Субтиспецоцентесубсдендит

Субтиспецоцентесуперсдендит

Субтиспецоцентесустедендит

Субтиспецоцентесустадендит

Субтиспецоинцендент

Субтиспецоинценсустодендит

Субтиспецоинценсустидендит

Субтиспецоинценсубсдендит

Субтиспецоинценсуперсдендит

Субтиспецоинценсустедендит

Субтиспецоинценсустадендит

Субтиспецотрансцендент

Субтиспецотранссустодендит

Субтиспецотранссустидендит

Субтиспецотранссубсдендит

Субтиспецотранссуперсдендит

Субтиспецотранссустедендит

Субтиспецотранссустадендит

Субтиспецоцентидент

Субтиспецоцентисустодендит

Субтиспецоцентисустидендит

Субтиспецоцентисубсдендит

Субтиспецоцентисуперсдендит

Субтиспецоцентисустедендит

Субтиспецоцентисустадендит

Субтиспецоцентодеид

Субтиспецоцентосустодендит

Субтиспецоцентосустидендит

Субтиспецоцентосубсдендит

Субтиспецоцентосуперсдендит

Субтиспецоцентосустедендит

Субтиспецоцентосустадендит

Субтиспецодеид

Субтиспецосустодеид

Субтиспецосустадит

Субтиспецосубсдант

Субтиспецосуперсдант

Субтиспецосустадант

Субтиспецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецицендат

Субтиспецицентасустодендит

Субтиспецицентасустидендит

Субтиспецицентасубсдендит

Субтиспецицентасуперсдендит

Субтиспецицентасустедендит

Субтиспецицентасустадендит

Субтиспецицендент

Субтиспецицентесустодендит

Субтиспецицентесустидендит

Субтиспецоцентесубсдендит

Субтиспецицентесуперсдендит

Субтиспецицентесустедендит

Субтиспецицентесустадендит

Субтиспециинцендент

Субтиспециинценсустодендит

Субтиспециинценсустидендит

Субтиспециинценсубсдендит

Субтиспециинценсуперсдендит

Субтиспециинценсустедендит

Субтиспециинценсустадендит

Субтиспецитрансцендент

Субтиспецитранссустодендит

Субтиспецитранссустидендит

Субтиспецитранссубсдендит

Субтиспецитранссуперсдендит

Субтиспецитранссустедендит

Субтиспецитранссустадендит

Субтиспецицентидент

Субтиспецицентисустодендит

Субтиспецицентисустидендит

Субтиспецицентисубсдендит

Субтиспецицентисуперсдендит

Субтиспецицентисустедендит

Субтиспецицентисустадендит

Субтиспецицентодеид

Субтиспецицентосустодендит

Субтиспецицентосустидендит

Субтиспецицентосубсдендит

Субтиспецицентосуперсдендит

Субтиспецицентосустедендит

Субтиспецицентосустадендит

Субтиспецидит

Субтиспецисустодеид

Субтиспецисустадит

Субтиспецисубсдант

Субтиспецисуперсдант

Субтиспецисустадант

Субтиспецисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспедецендат

Субтиспедецентасустодендит

Субтиспедецентасустидендит

Субтиспедецентасубсдендит

Субтиспедецентасуперсдендит

Субтиспедецентасустедендит

Субтиспедецентасустадендит

Субтиспедецендент

Субтиспедецентесустодендит

Субтиспедецентесустидендит

Субтиспедецентесубсдендит

Субтиспедецентесуперсдендит

Субтиспедецентесустедендит

Субтиспедецентесустадендит

Субтиспедеинцендент

Субтиспедеинценсустодендит

Субтиспедеинценсустидендит

Субтиспедеинценсубсдендит

Субтиспедеинценсуперсдендит

Субтиспедеинценсустедендит

Субтиспедеинценсустадендит

Субтиспедетрансцендент

Субтиспедетранссустодендит

Субтиспедетранссустидендит

Субтиспедетранссубсдендит

Субтиспедетранссуперсдендит

Субтиспедетранссустедендит

Субтиспедетранссустадендит

Субтиспедецентидент

Субтиспедецентисустодендит

Субтиспедецентисустидендит

Субтиспедецентисубсдендит

Субтиспедецентисуперсдендит

Субтиспедецентисустедендит

Субтиспедецентисустадендит

Субтиспедецентодеид

Субтиспедецентосустодендит

Субтиспедецентосустидендит

Субтиспедецентосубсдендит

Субтиспедецентосуперсдендит

Субтиспедецентосустедендит

Субтиспедецентосустадендит

Субтиспецидент

Субтиспедесустодеид

Субтиспедесустадит

Субтиспедесубсдант

Субтиспедесуперсдант

Субтиспедесустадант

Субтиспедесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспедицендат

Субтиспедицентасустодендит

Субтиспедицентасустидендит

Субтиспедицентасубсдендит

Субтиспедицентасуперсдендит

Субтиспедицентасустедендит

Субтиспедицентасустадендит

Субтиспедицендент

Субтиспедицентесустодендит

Субтиспедицентесустидендит

Субтиспедицентесубсдендит

Субтиспедицентесуперсдендит

Субтиспедицентесустедендит

Субтиспедицентесустадендит

Субтиспедиинцендент

Субтиспедиинценсустодендит

Субтиспедиинценсустидендит

Субтиспедиинценсубсдендит

Субтиспедиинценсуперсдендит

Субтиспедиинценсустедендит

Субтиспедиинценсустадендит

Субтиспедитрансцендент

Субтиспедитранссустодендит

Субтиспедитранссустидендит

Субтиспедитранссубсдендит

Субтиспедитранссуперсдендит

Субтиспедитранссустедендит

Субтиспедитранссустадендит

Субтиспедицентидент

Субтиспедицентисустодендит

Субтиспедицентисустидендит

Субтиспедицентисубсдендит

Субтиспедицентисуперсдендит

Субтиспедицентисустедендит

Субтиспедицентисустадендит

Субтиспедицентодеид

Субтиспедицентосустодендит

Субтиспедицентосустидендит

Субтиспедицентосубсдендит

Субтиспедицентосуперсдендит

Субтиспедицентосустедендит

Субтиспедицентосустадендит

Субтиспецидинт

Субтиспедисустодеид

Субтиспедисустадит

Субтиспедисубсдант

Субтиспедисуперсдант

Субтиспедисустадант

Субтиспедисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецецендат

Субтиспецецентасустодендит

Субтиспецецентасустидендит

Субтиспецецентасубсдендит

Субтиспецецентасуперсдендит

Субтиспецецентасустедендит

Субтиспецецентасустадендит

Субтиспецецендент

Субтиспецецентесустодендит

Субтиспецецентесустидендит

Субтиспецецентесубсдендит

Субтиспецецентесуперсдендит

Субтиспецецентесустедендит

Субтиспецецентесустадендит

Субтиспецеинцендент

Субтиспецеинценсустодендит

Субтиспецеинценсустидендит

Субтиспецеинценсубсдендит

Субтиспецеинценсуперсдендит

Субтиспецеинценсустедендит

Субтиспецеинценсустадендит

Субтиспецетрансцендент

Субтиспецетранссустодендит

Субтиспецетранссустидендит

Субтиспецетранссубсдендит

Субтиспецетранссуперсдендит

Субтиспецетранссустедендит

Субтиспецетранссустадендит

Субтиспецецентидент

Субтиспецецентисустодендит

Субтиспецецентисустидендит

Субтиспецецентисубсдендит

Субтиспецецентисуперсдендит

Субтиспецецентисустедендит

Субтиспецецентисустадендит

Субтиспецецентодеид

Субтиспецецентосустодендит

Субтиспецецентосустидендит

Субтиспецецентосубсдендит

Субтиспецецентосуперсдендит

Субтиспецецентосустедендит

Субтиспецецентосустадендит

Субтиспецидант

Субтиспецесустодеид

Субтиспецесустадит

Субтиспецесубсдант

Субтиспецесуперсдант

Субтиспецесустадант

Субтиспецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни цялостностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацендат

Субтиспецацентасустодендит

Субтиспецацентасустидендит

Субтиспецацентасубсдендит

Субтиспецацентасуперсдендит

Субтиспецацентасустедендит

Субтиспецацентасустадендит

Субтиспецацендент

Субтиспецацентесустодендит

Субтиспецацентесустидендит

Субтиспецацентесубсдендит

Субтиспецацентесуперсдендит

Субтиспецацентесустедендит

Субтиспецацентесустадендит

Субтиспецаинцендент

Субтиспецаинценсустодендит

Субтиспецаинценсустидендит

Субтиспецаинценсубсдендит

Субтиспецаинценсуперсдендит

Субтиспецаинценсустедендит

Субтиспецаинценсустадендит

Субтиспецатрансцендент

Субтиспецатранссустодендит

Субтиспецатранссустидендит

Субтиспецатранссубсдендит

Субтиспецатранссуперсдендит

Субтиспецатранссустедендит

Субтиспецатранссустадендит

Субтиспецацентидент

Субтиспецацентисустодендит

Субтиспецацентисустидендит

Субтиспецацентисубсдендит

Субтиспецацентисуперсдендит

Субтиспецацентисустедендит

Субтиспецацентисустадендит

Субтиспецацентодеид

Субтиспецацентосустодендит

Субтиспецацентосустидендит

Субтиспецацентосубсдендит

Субтиспецацентосуперсдендит

Субтиспецацентосустедендит

Субтиспецацентосустадендит

Субтиспецидат

Субтиспецасустодеид

Субтиспецасустадит

Субтиспецасубсдант

Субтиспецасуперсдант

Субтиспецасустадант

Субтиспецасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специдатните цендентално-сустадантни цялостностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНИТЕ ИДЕЙНИ …

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
integritic conceptual derelevant typical economic tenobsiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа цялостностни концептуални
дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти и означавано с индекс DT-ZNQMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното
икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа
форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти
формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно,
тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото
тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и
от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти.
Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни)
могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови
техни пространства с още по-голям брой измерения.
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например форма и явление, форма, явление и субстанция).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); 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 цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенобсиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZQ-хипертипоид, т.е. концептуален икономически обси-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустоид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическата обсисубстанция и икономическата обсисуперстанта.
4. Икономическа обсисубстанция (съкр. – обсисубс).
5. Икономическа обсисуперстанта (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за икономическа обсисубстанция и икономическа обсисуперстанта.
7. Икономически обсисустат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща се от
икономическата обсисубстанция и икономическата обсисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсидиспоид (съкр. – обсидиспо) – общо понятие за значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсидиспозит (съкр. – обсидиспи) – единство на икономическата обсисъщност и икономическото обсиявление (икономическия обсифеномен).
4. Икономическа обсисъщност (съкр. – обсиес).
5. Икономическо обсиявление (съкр. – обсифено) (икономически обсифеномен).
6. Икономически обсидиспозант (съкр. – обсидиспе) – общо понятие за
икономическа обсисъщност и икономическо обсиявление.

3

228

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Икономически обсидиспозат (съкр. – обсидиспа) – двойка, състояща се
от икономическата обсисъщност и икономическото обсиявление.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецоид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецифит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическото обсисъдържание и икономическата обсиформа.
4. Икономическо обсисъдържание (съкр. – обсико).
5. Икономическа обсиформа (съкр. – обсифо).
6. Икономически обсиспецифант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономическо обсисъдържание и икономическа обсиформа.
7. Икономически обсиспецифат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическото обсисъдържание и икономическата обсиформа.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни цялостностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс DT-ZNQMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс DT-ZNQMR-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс
DT-ZNQMR-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-ZNQMR-AC/B-1
DT-ZNQMR-AC/B-2
DT-ZNQMR-AC/B-3
DT-ZNQMR-AC/B-4
DT-ZNQMR-AC/B-5
DT-ZNQMR-AC/B-6
B

DT-ZNQMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецифат

Обсиспецасустодит

Обсиспецасустидит

Обсиспецасубсдит

Обсиспецасуперсдит

Обсиспецасустедит

Обсиспецасустадит ≡
обсисустратит

Обсиспецифант

Обсиспецесустодит

Обсиспецесустидит

Обсиспецесубсдит

Обсиспецесуперсдит

Обсиспецесустедит ≡
обсисустратинт

Обсиспецесустадит

Обсиформа

Обсифосустодит

Обсифосустидит

Обсифосубсдит

Обсифосуперсдит
≡ обсисуперстратит

Обсифосустедит

Обсифосустадит

Обсисъдържание

Обсикосустодит

Обсикосустидит

Обсикосуперсдит

Обсикосустедит

Обсикосустадит

Обсиспецифит

Обсиспецисустодит

Обсиспецисустидит
≡ обсисустрататит

Обсиспецисубсдит

Обсиспецисуперсдит

Обсиспецисустедит

Обсиспецисустадит

Обсиспецоид

Остиспецосустодит
≡ обсисустрататитоид

Обсиспецосустидит

Обсиспецосубсдит

Обсиспецосуперсдит

Обсиспецосустедит

Обсиспецосустадит

ZQХипертипоид

Обсисустоид

Обсисустит

Обсисубстанция

Обсисуперстанта

Обсисустант

Обсисустат

Обсикосубсдит≡
обсисубстратит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспоид

Обсиспецадиспосустодит

Обсиспецадиспосустидит

Обсиспецадиспосубсдит

Обсиспецадиспосуперсдит

Обсиспецадиспосустедит

Обсиспецадиспосустадит

Обсиспецедиспоид

Обсиспецедиспосустодит

Обсиспецедиспосустидит

Обсиспецедиспосубсдит

Обсиспецедиспосуперсдит

Обсиспецедиспосустедит

Обсиспецедиспосустадит

Обтифодиспоид

Обтифодиспосустодит

Обтифодиспосустидит

Обтифодиспосубсдит

Обтифодиспосуперсдит

Обтифодиспосустедит

Обтифодиспосустадит

Обсикодиспоид

Обсикодиспосустодит

Обсикодиспосустидит

Обсикодиспосуперсдит

Обсикодиспосустедит

Обсикодиспосустадит

Обсиспецидиспоид

Обсиспецидиспосустодит

Обсиспецидиспосустидит

Обсиспецидиспосуперсдит

Обсиспецидиспосустедит

Обсиспецидиспосустадит

Обсиспецодиспоид

Обсиспецодиспосустодит
≡ обсиреалититатитоид

Обсиспецодиспосустидит

Обсиспецодиспосубсдит

Обсиспецодиспосуперсдит

Обсиспецодиспосустедит

Обсиспецодиспосустадит

Обсидиспоид

Обсидиспосустоид

Обсидиспосустит

Обсидиспосубстанция

Обсидиспосуперстанта

Обсисиспосустант

Обсисиспосустат

Обсикодиспосубсдит
Обсиспецидиспосубсдит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспозит

Обсиспецадисписустодит

Обсиспецадисписустидит

Обсиспецадисписубсдит

Обсисубтиспецадисписуперс-

Обсиспецадисписустедит

Обсиспецадисписустадит

Обсиспецедиспозит

Обсидисписустодит

Обсиспецедисписустидит

Обсиспецедисписубсдит

Обсиспецедисписуперсдит

Обсиспецедисписустедит

Обсиспецедисписустадит

Обсифодиспозит

Обсифодисписустодит

Обсифодисписустидит

Обсифодисписубсдит

Обсифодисписуперсдит

Обсифодисписустедит

Обсифодисписустадит

Обсикодиспозит

Обсикодисписустодит

Обсикодисписустидит

Обсикодисписубсдит

Обсикодисписуперсдит

Обсикодисписустедит

Обсикодисписустадит

Обсиспецидиспозит

Обсиспецидисписустодит

Обсиспецидисписустидит ≡ обсиреалититатит

Обсиспецидисписубсдит

Обсиспецидисписуперсдит

Обсиспецидисписустедит

Обсиспецидисписустадит

Обсиспецодиспозит

Обсиспецодисписустодит

Обсиспецодисписустидит

Обсиспецодисписубсдит

Обсиспецодисписуперсдит

Обсиспецодисписустедит

Обсиспецодисписустадит

Обсидиспозит

Обсидисписустоид

Обсидисписустит

Обсидисписубстанция

Обсидисписуперстанта

Обсидисписустант

Обсидисписустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасъщност

Обсиспецаессустодит

Обсиспецаессустидит

Обсисубтиспецаессубсдит

Обсиспецаессуперсдит

Обсиспецаессустедит

Обсиспецаессустадит

Обсиспецесъщност

Обсиспецеессустодит

Обсиспецеессустидит

Обсисубтиспецеессубсдит

Обсисубтиспецеессуперсдит

Обсиспецеессустедит

Обсиспецеессустадит

Обсифосъщност

Обсифоессустодит

Обсифоессустидит

Обсифоессубсдит

Обсифоессуперсдит

Обсифоессустедит

Обсифоессустадит

Обсико-същност

Обсикоессустодит

Обсикоессустидит

Обсикоессубсдит ≡
обсинатуритит

Обсикоессуперсдит

Обсикоессустедит

Обсикоессустадит

Обсиспецисъщност

Обсиспециессустодит

Обсиспециессустидит

Обсиспециессубсдит

Обсиспециессуперсдит

Обсиспециессустедит

Обсиспециессустадит

Обсиспецосъщност

Обсиспецоессустодит

Обсиспецоессустидит

Обсиспецоессубсдит

Обсиспецоессуперсдит

Обсиспецоессустедит

Обсиспецоессустадит

Обсисъщност

Обсиессустоид

Обсиессустит

Обсиессубстанция

Обсиессуперстанта

Обсиессустант

Обсиессустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецафеномен

Обсиспецафеносустодит

Обсиспецафеносустидит

Обсиспецафносубсдит

Обсиспецафеносуперсдит

Обсиспецафеносустедит

Обсиспецафеносустадит

Обсиспецефеномен

Обсиспецефеносустодит

Обсиспецефеносустидит

Обсиспецефеносубсдит

Обсисубтиспецефеносуперс-

Обсиспецефеносустедит

Обсиспецефеносустадит

Обсифофеномен

Обсифофеносустодит

Обсифофеносустидит

Обсифофеносубсдит

Обсифофеносуперсдит
≡ обсифактитит

Обсифофеносустедит

Обсифофеносустадит

Обсикофеномен

Обсикофеносустодит

Обсикофеносустидит

Обсикофеносубсдит

Обсикофеносуперсдит

Обсикофеносустедит

Обсикофеносустадит

Обсиспецифеномен

Обсиспецифеносустодит

Обсиспецифеносустидит

Обсиспецифеносубсдит

Обсиспецифеносуперсдит

Обсиспецифеносустедит

Обсиспецифеносустадит

Обсиспецофеномен

Обсиспецофеносустодит

Обсиспецофеносустидит

Обсиспецофеносубсдит

Обсиспецофеносуперсдит

Обсиспецофеносустедит

Обсиспецофеносустадит

Обсифеномен

Обсифеносустоид

Обсифеносустит

Обсифеносубстанция

Обсифеносуперстанта

Обсифеносустант

Обсифеносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспозант

Обсиспецадиспесустодит

Обсиспецадиспесустидит

Обсиспецадиспесубсдит

Обсиспецадиспесуперсдит

Обсиспецадиспесустедит

Обсиспецадиспесустадит

Обсиспецедиспозант

Обсиспецедиспесустодит

Обсиспецедиспесустидит

Обсиспецедиспесубсдит

Обсиспецедиспесуперсдит

Обсиспецедиспесустедит ≡
обсиреалититинт

Обсиспецедиспесустадит

Обсифодиспозант

Обсифодиспесустодит

Обсифодиспесустидит

Обсифодиспесубсдит

Обсифодиспесуперсдит

Обсифодиспесустедит

Обсифодиспесустадит

Обсикодиспозант

Обсикодиспесустодит

Обсикодиспесустидит

Обсикодиспесубсдит

Обсикодиспесуперсдит

Обсикодиспесустедит

Обсикодиспесустадит

Обсиспецидиспозант

Обсиспецидиспесустодит

Обсиспецидиспесустидит

Обсиспецидиспесубсдит

Обсиспецидиспесуперсдит

Обсиспецидиспесустедит

Обсиспецидиспесустадит

Обсиспецодиспозант

Обсиспецодиспесустодит

Обсиспецодиспесустидит

Обсиспецодиспесубсдит

Обсиспецодиспесуперсдит

Обсиспецодиспесустедит

Обсиспецодиспесустадит

Обсидиспозант

Обсидиспесустоид

Обсидиспесустит

Обсидиспесубстанция

Обсидиспесуперстанта

Обсидиспесустант

Обсидиспесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспозат

Обсиспецадиспасустодит

Обсиспецадиспасустидит

Обсисубтиспецадиспасубсдит

Обсиспецадиспасуперсдит

Обсиспецадиспасустедит

Обсиспецадиспасустадит ≡
обсиреалититит

Обсиспецедиспозат

Обсиспецедиспасустодит

Обсиспецедиспасустидит

Обсиспецедиспасубсдит

Обсиспецедиспасуперсдит

Обсиспецедиспасустедит

Обсиспецедиспасустадит

Обсифодиспозат

Обсифодиспасустодит

Обсифодиспасустидит

Обсифодиспасубсдит

Обсифодиспасуперсдит

Обсифодиспасустедит

Обсифодиспасустадит

Обсикодиспозат

Обсикодиспасустодит

Обсикодиспасустидит

Обсикодиспасубсдит

Обсикодиспасуперсдит

Обсикодиспасустедит

Обсикодиспасустадит

Обсиспецидиспозат

Обсиспецидиспасустодит

Обсиспецидиспасустидит

Обсиспецидиспасубсдит

Обсиспецидиспасуперсдит

Обсиспецидиспасустедит

Обсиспецидиспасустадит

Обсиспецодисп
озат

Обсиспецодиспасустодит

Обсиспецодиспасустидит

Обсиспецодиспасубсдит

Обсиспецодиспасуперсдит

Обсиспецодиспасустедит

Обсиспецодиспасустадит

Обсидиспозат

Обсидиспасустоид

Обсидиспасустит

Обсидиспасубстанция

Обсидиспасуперстанта

Обсидиспасустант

Обсидиспасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AC/B-7) (Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-ZNQMR-BC/A-1
DT-ZNQMR-BC/A-2
DT-ZNQMR-BC/A-3
DT-ZNQMR-BC/A-4
DT-ZNQMR-BC/A-5

A

DT-ZNQMR-BC/A-6
DT-ZNQMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецифат

Обтиспецадисподит

Обтиспецадиспидит

Обтиспецаесдит

Обтиспецафенодит

Обтиспецадиспедит

Обтиспецадиспадит ≡
обтиесфеноформатит

Обсиспецифант

Обсиспецедисподит

Обсиспецедиспидит

Обсиспецеесдит

Обсиспецефенодит

Обсиспецедиспедит ≡
обсиесфеноформатинт

Обсиспецедиспадит

Обсиформа

Обсифодисподит

Обсифодиспидит

Обсифоесдит

Обсифофенодит ≡
обсифеноформатит

Обсифодиспедит

Обсифодиспадит

Обсисъдържание

Обсикодисподит

Обсикодиспидит

Обсикоесдит ≡
обсиесконтентит

Обсикофенодит

Обсикодиспедит

Обсикодиспадит

Обсиспецифит

Обсиспецидисподит

Обсиспецидиспидит
≡ обсиесфеноформататит

Обсиспециесдит

Обсиспецифенодит

Обсиспецоид

Обсиспецодисподит
≡ обсиесфеноформататитоид

Обсиспецодиспидит

Обсиспецоесдит

Обсиспецофенодит

Обсиспецодиспедит

Обсиспецодиспадит

ZQХипертипоид

Обсидиспоид

Обсидиспозит

Обсисъщност

Обсифеномен

Обсидиспозант

Обсидиспозат

Обсиспецидиспедит

Обсиспецидиспадит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустоид

Обсиспецадиспосустодит

Обсиспецадисписустодит

Обсиспецаессустодит

Обсиспецафеносустодит

Обсиспецадиспесустодит

Обсиспецадиспасустодит

Обсиспецесустоид

Обсиспецедиспосустодит

Обсиспецедисписустодит

Обсиспецеессустодит

Обсиспецефеносустодит

Обсиспецедиспесустодит

Обсиспецедиспасустодит

Обсифосустоид

Обсифодиспосустодит

Обсифодисписустодит

Обсифоессустодит

Обсифофеносустодит

Обсифодиспесустодит

Обсифодиспасустодит

Обсикосустоид

Обсикодиспосустодит

Обсикодисписустодит

Обсикоессустодит

Обсикофеносустодит

Обсикодиспесустодит

Обсикодиспасустодит

Обсиспецисустоид

Обсиспецидиспосустодит

Обсиспецидисписустодит

Обсиспециессустодит

Обсиспецифеносустодит

Обсиспецидиспесустодит

Обсиспецидиспасустодит

Обсиспецосустоид

Обсиспецодиспосустодит
≡ обсиреалититатитоид

Обсиспецодисписустодит

Обсиспецоессустодит

Обсисубтиспецофеносустодит

Обсиспецодиспесустодит

Обсиспецодиспасустодит

Обсисустоид

Обсидиспосустоид

Обсисисписустоид

Обсиессустоид

Обсифеносустоид

Обсидиспесустоид

Обсидиспасустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустит

Обсиспецадиспосустидит

Обсиспецадисписуститдит

Обсиспецаессустидит

Обсиспецафеносустидит

Обсиспецадиспесустидит

Обсиспецадиспасустидит

Обсиспецесустит

Обсиспецедиспосустидит

Обсиспецедисписустидит

Обсиспецеессустидит

Обсиспецефеносустидит

Обсиспецедиспесустидит

Обсиспецедиспасустидит

Обсифосустит

Обсифодиспосустидит

Обсифодисписустидит

Обсифоессустидит

Обсифофеносустидит

Обсифодиспесустидит

Обсифодиспасустидит

Обсикосустит

Обсикодиспосустидит

Обсикодисписустидит

Обсикоессустидит

Обсикофеносустидит

Обсикодиспесустидит

Обсикодиспасустидит

Обсиспецисустит

Обсиспецидиспосустидит

Обсиспецидисписустидит ≡ обсиреалититатит

Обсиспециессустидит

Обсиспецифеносустидит

Обсиспецидиспесустидит

Обсиспецидиспасустидит

Обсиспецосустит

Обсиспецоди
спосустидит

Обсиспецодисписустидит

Обсиспецоессустидит

Обсиспецофеносустидит

Обсиспецодиспесустидит

Обсиспецодиспасустидит

Обсисустит

Обсидиспосустит

Обсидисписустит

Обсиессустит

Обсифеносустит

Обсидиспесустит

Обсидиспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасубстанция

Обсиспецадиспосубсдит

Обсиспецадисписубсдит

Обсиспецаессубсдит

Обсиспецафеносубсдит

Обсиспецадиспесубсдит

Обсиспецадиспасубсдит

Обсиспецесубстанция

Обсиспецедиспосубсдит

Обсиспецедисписубсдит

Обсиспецеессубсдит

Обсиспецефеносубсдит

Обсиспецедиспесубсдит

Обсиспецедиспасубсдит

Обсифосубстанция

Обсифодиспосубсдит

Обсифодисписубсдит

Обсифоессубсдит

Обсифофеносубсдит

Обсифодиспесубсдит

Обсифодиспасубсдит

Обсикосубстанция

Обсикодиспосубсдит

Обсикодисписубсдит

Обсикоессубсдит ≡
обсинатуритит

Обсикофеносубсдит

Обсикодиспесубсдит

Обсикодиспасубсдит

Обсиспецисубстанция

Обсиспецидиспосубсдит

Обсиспецидисписубсдит

Обсиспециессубсдит

Обсиспецифеносубсдит

Обсиспецидиспесубсдит

Обсиспецидиспасубсдит

Обсиспецосубстанция

Обсиспецодиспосубсдит

Обсиспецодисписубсдит

Обсиспецоессубсдит

Обсиспецофеносубсдит

Обсиспецодиспесубсдит

Обсиспецодиспасубсдит

Обсисубстанция

Обсидиспосубстанция

Обсидисписубстанция

Обсиессубстанция

Обсифеносубстанция

Обсидиспесубстанция

Обсидиспасубстанция

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасуперстанта

Обсиспецадиспосуперсдит

Обсиспецадисписуперсдит

Обсиспецаессуперсдит

Обсиспецафеносуперсдит

Обсиспецадиспесуперсдит

Обсиспецадиспасуперсдит

Обсиспецесуперстанта

Обсиспецедиспосуперсдит

Обсиспецедисписуперсдит

Обсиспецеессуперсдит

Обсиспецефеносуперсдит

Обсиспецедиспесуперсдит

Обсиспецедиспасуперсдит

Обсифосуперстанта

Обсифодиспосуперсдит

Обсифодисписуперсдит

Обсифоессуперсдит

Обсифофеносуперсдит
≡ обсифактитит

Обсифодиспесуперсдит

Обсифодиспасуперсдит

Обсикосуперстанта

Обсикодиспосуперсдит

Обсикодисписуперсдит

Обсикоессуперсдит

Обсикофеносуперсдит

Обсикодиспесуперсдит

Обсикодиспасуперсдит

Обсиспецисуперстанта

Обсиспецидиспосуперсдит

Обсиспецидисписуперсдит

Обсиспециессуперсдит

Обсиспецифеносуперсдит

Обсиспецидиспесуперсдит

Обсиспецидиспасуперсдит

Обсиспецосуперстанта

Обсиспецоди
спосуперсдит

Обсиспецодисписуперсдит

Обсиспецоессуперсдит

Обсиспецофеносуперсдит

Обсиспецодиспесуперсдит

Обсиспецодиспасуперсдит

Обсисуперстанта

Обсидиспосуперстанта

Обсидисписуперстанта

Обсиессуперстанта

Обсифеносуперстанта

Обсидиспесуперстанта

Обсидиспасуперстанта

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустант

Обсиспецадиспосустедит

Обсиспецадисписустедит

Обсиспецаессустедит

Обсиспецафеносустедит

Обсиспецадиспесустедит

Обсиспецадиспасустедит

Обсиспецесустант

Обсиспецедиспосустедит

Обсиспецедисписустедит

Обсиспецеессустедит

Обсиспецефеносустедит

Обсиспецедиспесустедит

Обсиспецедиспасустедит

Обсифосустант

Обсифодиспосустедит

Обсифодисписустедит

Обсифоессустедит

Обсифофеносустедит

Обсиспецедиспесустедит ≡
обсиреалити-

Обсифодиспасустедит

Обсикосустант

Обсикодиспосустедит

Обсикодисписустедит

Обсикоессустедит

Обсикофеносустедит

Обсикодиспесустедит

Обсиспецисустант

Обсиспецидиспосустедит

Обсиспецидисписустедит

Обсиспециессустедит

Обсиспецифеносустедит

Обсиспецидиспесустедит

Обсиспецидиспасустедит

Обсиспецосустант

Обсиспецодиспосустедит

Обсиспецодисписустедит

Обсиспецоессустедит

Обсиспецофеносустедит

Обсиспецодиспесустедит

Обсиспецодиспасустедит

Обсисустант

Обсидиспосустант

Обсидисписустант

Обсиессустант

Обсифеносустант

Обсидиспесустант

Обсидиспасустант

Обсикодиспасустедит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустат

Обсиспецадиспосустадит

Обсиспецадисписустадит

Обсиспецаессустадит

Обсиспецафеносустадит

Обсиспецадиспесустадит

Обсиспецадиспасустадит ≡
обсиреалититит

Обсиспецесустат

Обсиспецедиспосустадит

Обсиспецедисписустадит

Обсиспецеессустадит

Обсиспецефеносустадит

Обсиспецедиспесустадит

Обсиспецедиспасустадит

Обсифосустат

Обсифодиспосустадит

Обсифодисписустадит

Обсифоессустадит

Обсифофеносустадит

Обсифодиспесустадит

Обсифодиспасустадит

Обсикосустат

Обсикодиспосустадит

Обсикодисписустадит

Обсикоессустадит

Обсикофеносустадит

Обсикодиспесустадит

Обсикодиспасустадит

Обсиспецисустат

Обсиспецидиспосустадит

Обсиспецидисписустадит

Обсиспециессустадит

Обсиспецифеносустадит

Обсиспецидиспесустадит

Обсиспецидиспасустадит

Обсиспецосустат

Обсиспецодиспосустадит

Обсиспецодисписустадит

Обсиспецоессустадит

Обсиспецофеносустадит

Обсиспецодиспесустадит

Обсиспецодиспасустадит

Обсисустат

Обсисиспосустат

Обсидисписустат

Обсиессустат

Обсифеносустат

Обсидиспесустат

Обсидиспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-ZNQMR-AB/C-7
DT-ZNQMR-AB/C-6
DT-ZNQMR-AB/C-5
DT-ZNQMR-AB/C-4
DT-ZNQMR-AB/C-3
DT-ZNQMR-AB/C-2
A
DT-ZNQMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични
икономически тенобсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидиспозат

Обсидиспасустодит

Обсидиспасустидит

Обсидиспасубсдит

Обсидиспасуперсдит

Обсидиспасустедит

Обсидиспасустадит ≡
обсисусенстит

Обсидиспозант

Обсидиспесустодит

Обсидиспесустидит

Обсидиспесубсдит

Обсидиспесуперсдит

Обсидиспесустедит ≡
обсисусенстинт

Обсидиспесустадит

Обсифеномен

Обсифеносустодит

Обсифеносустидит

Обсифеносубсдит

Обсифеносуперсдит
≡ обсисупсенстит

Обсифеносустедит

Обсифеносустадит

Обсисъщност

Обсиессустодит

Обсиессустидит

Обсиессуперсдит

Остиессустедит

Обсиессустадит

Обсидисписубсдит

Обсидисписуперсдит

Обсидисписустедит

Обсидисписустадит

Обсидиспосубсдит

Обсидиспосуперсдит

Обсидиспосустедит

Обсидиспосустадит

Обсисубстанция

Обсисуперстанта

Обсисустант

Обсисустат

Обсиессубсдит ≡
обси-

сенстит
Обсидисписустидит
≡ обсисусенстатит

Обсидиспозит

Обсидисписустодит

Обсидиспоид

Обсидиспосустодит
≡ обсисусенстатитоид

Обсидиспосустидит

ZQХипертипоид

Обсисустоид

Обсисустит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

22

247

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Обсиспецодиспозат

Обсиспецодиспасустодит

Обсиспецодиспасустидит

Обсиспецодиспозант

Обсиспецодиспесустодит

Обсиспецодиспесустидит

Обсиспецофеномен

Обсиспецофеносустодит

Обсиспецофеносустидит

Обсиспецоессустадит

Обсиспецоессустидит

Обсиспецодисписустодит

Обсиспецодисписустидит

Обсиспецодиспоид

Обсиспецодиспосустодит
≡ обсиреалититатитоид

Обсиспецодиспосустидит

Обсиспецоид

Обсиспецосустоид

Обсиспецосустит

Обсиспецосъщност
Обсиспецодиспозит

Обсиспецодиспасуперсдит

Обсиспецодиспасустедит

Обсиспецодиспасустадит

Обсиспецодиспесубсдит

Обсиспецодиспесуперсдит

Обсиспецодиспесустедит

Обсиспецодиспесустадит

Обсиспецофеносубсдит

Обсиспецофеносуперсдит

Обсиспецофеносустедат

Обсиспецофеносустадат

Обсиспецоессуперсдит

Обсиспецоессустедит

Обсиспецоессустадит

Обсиспецодисписуперсдит

Обсиспецоди
списустедит

Обсиспецодисписустадит

Обсиспецодиспосубсдит

Обсиспецодиспосуперсдит

Обсиспецодиспосустедит

Обсиспецодиспосустадит

Обсиспецосубстанция

Обсиспецосуперстанта

Обсиспецосустант

Обсиспецосустат

Обсиспецодиспасубсдит

Обсиспецоессубсдит
Обсиспецодисписубсдит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Обсиспецидиспозат

Обсиспецидиспасустодит

Обсиспецидиспасустидит

Обсиспецидиспасубсдит

Обсиспецидиспасуперсдит

Обсиспецидиспасустедит

Обсиспецидиспасустадит

Обсиспецидиспозант

Обсиспецидиспесустодит

Обсиспецидиспесустидит

Обсиспецидиспесубсдит

Обсиспецидиспесуперсдит

Обсиспецидиспесустедит

Обсиспецидиспесустадит

Обсиспецифеномен

Обсиспецифеносустодит

Обсиспецифеносустидит

Обсиспецифеносубсдит

Обсиспецифеносуперсдит

Обсиспецифеносустедит

Обсиспецифеносустадит

Обсиспецисъщност

Обсиспециессустодит

Обсиспециессустидит

Обсиспециессубсдит

Обсиспециессуперсдит

Обсиспециессустедит

Обсиспециессустадит

Обсиспецидиспозит

Обсиспецидисписустодит

Обсиспецидисписустидит ≡
обсиреалититатит

Обсиспецидисписубсдит

Обсиспецидисписуперсдит

Обсиспецидисписустедит

Обсиспецидисписустадит

Обсиспецидиспоид

Обсиспецидиспосустодит

Обсиспецидиспосустидит

Обсиспецидиспосубсдит

Обсиспецидиспосуперсдит

Обсиспецидиспосустедит

Обсиспецидиспосустадит

Обсиспецифит

Обсиспецисустоид

Обсиспецисустит

Обсиспецисубстанция

Обсиспецисуперстанта

Обсиспецисустант

Обсиспецисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсикодиспозат

Обсикодиспасустодит

Обсикодиспасустидит

Обсикодиспасубсдит

Обсикодиспасуперсдит

Обсикодиспасустедит

Обсикодиспасустадит

Обсикодиспозант

Обсикодиспесустодит

Обсикодиспесустидит

Обсикодиспесубсдит

Обсикодиспесуперсдит

Обсикодиспесустедит

Обсикодиспесустадит

Обсикофеномен

Обсикофеносустодит

Обсикофеносустидит

Обсикофеносубсдит

Обсикофеносуперсдит

Обсикофеносустедит

Обсикофеносустадит

Обсикосъщност

Обсикоессустодит

Обсикоессустидит

Обсикоессубсдит ≡
обсинатуритит

Обсикоессуперсдит

Обсикоессустедит

Обсикоессустадит

Обсикодиспозит

Обсикодисписустодит

Обсиспецидисписустидит

Обсикодисписубсдит

Обсикодисписуперсдит

Обсикодисписустедит

Обсикодисписустадит

Обсикодиспоид

Обсикодиспосустодит

Обсикодиспосустидит

Обсикодиспосубсдит

Обсикодиспосуперсдит

Обсикодиспосустедит

Обсикодиспосустадит

Обсисъдържание

Обсикосустоид

Обсикосустит

Обсикосубстанция

Обсикосуперстанта

Обсикосустант

Обсикосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсифодиспасустодит

Обсифодиспасустидит

Обсифодиспасубсдит

Обсифодиспасуперсдит

Обсифодиспасустедит

Обсифодиспасустадит

Обсифодиспозант

Обсифодиспесустодит

Обсифодиспесустидит

Обсифодиспесубсдит

Обсифодиспесуперсдит

Обсифодиспесустедит

Обсифодиспесустадит

Обсифофеномен

Обсифофеносустодит

Обсифофеносустидит

Обсифофеносубсдит

Обсифофеносуперсдит
≡ обсифактитит

Обсифофеносустедит

Обсифофеносустадит

Обсифосъщност

Обсифоессустодит

Обсифоессустидит

Обсифоессубсдит

Обсифоессуперсдит

Обсифоессустедит

Обсифоессустадит

Обсифодиспозит

Обсифодисписустодит

Обсифодисписустидит

Обсифодисписубсдит

Обсифодисписуперсдит

Обсифодисписустедит

Обсифодисписустадит

Обсифодиспоид

Обсифодиспосустодит

Обсифодиспосустидит

Обсифодиспосубсдит

Обсифодиспосуперсдит

Обсифодиспосустедит

Обсифодиспосустадит

Обсиформа

Обсифосустоид

Обсифосустит

Обсифосубстанция

Обсифосуперстанта

Обсифосустант

Обсифосустат

Обсифодиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецедиспозат

Обсиспецедиспасустодит

Обсиспецедиспасустидит

Обсиспецедиспасубсдит

Обсиспецедиспасуперсдит

Обсиспецедиспасустедит

Обсиспецедиспасустадит

Обсиспецедиспозант

Обсиспецедиспесустодит

Обсиспецедиспесустидит

Обсиспецедиспесубсдит

Обсиспецедиспесуперсдит

Обсиспецедиспесустедит ≡
обсиреалититинт

Обсиспецедиспесустадит

Обсиспецефеномен

Обсиспецефеносустодит

Обсиспецефеносустидит

Обсиспецефеносубсдит

Обсиспецефеносуперсдит

Обсиспецефеносустедит

Обсиспецефеносустадит

Обсиспецесъщност

Обсиспецеессустадит

Обсиспецеессустидит

Обсиспецеессубсдит

Обсиспецеессуперсдит

Обсиспецеессустедит

Обсиспецеессустадит

Обсиспецедиспозит

Обсиспецедисписустодит

Обсиспецедисписустидит

Обсисубтиспецедисписубсдит

Обсиспецедисписуперсдит

Обсиспецедисписустедит

Обсиспецедисписустадит

Обсиспецедиспоид

Обсиспецедиспосустодит

Обсиспецедиспосустидит

Обсиспецедиспосубсдит

Обсиспецедиспосуперсдит

Обсиспецедиспосустедит

Обсиспецедиспосустадит

Обсиспецифант

Обсиспецесустоид

Обсиспецесустит

Обсиспецесубстанция

Обсиспецесуперстанта

Обсиспецесустант

Обсиспецесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспасустодит

Обсиспецадиспасустидит

Обсиспецадиспасубсдит

Обсиспецадиспасуперсдит

Остиспецадиспасустедит

Обсиспецадиспасустадит ≡
обсиреалититит

Обсиспецадиспозант

Обсиспецадиспесустодит

Обсиспецадиспесустидит

Обсиспецадиспесубсдит

Обсиспецадиспесуперсдит

Обсиспецадиспесустедит

Обсиспецадиспесустадит

Обсиспецафеномен

Обсиспецафеносустодит

Обсиспецафеносустидит

Обсиспецафеносубсдит

Обсиспецафеносуперсдит

Обсиспецафеносустедит

Обсиспецафеносустадит

Обсиспецасъщност

Обсиспецаессустодит

Обсиспецаессустидит

Обсиспецаессубсдит

Обсиспецаессуперсдит

Обсиспецаессустедит

Обсиспецаессустадит

Обсиспецадиспозит

Обсиспецадисписустодит

Обсиспецадисписустидит

Обсиспецадисписубсдит

Обсиспецадисписуперсдит

Обсиспецадисписустедит

Обсиспецадисписустадит

Обсиспецадиспоид

Обсиспецадиспосустодит

Обсиспецадиспосустидит

Обсисубтиспецадиспосубсдит

Обсиспецадиспосуперсдит

Обсиспецадиспосустедит

Обсиспецадиспосустадит

Обсиспецифат

Обсиспецасустоид

Обсиспецасустит

Обсиспецасубстанция

Обсиспецасуперстанта

Обсиспецасустант

Обсиспецасустат

Обсиспецадиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
integritic conceptual derelevant typical economic tenobtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа цялостностни концептуални
дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти и означавано с индекс DT-ZNOMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното
икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа
форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти
формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно,
тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото
тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и
от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти.
Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни)
могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови
техни пространства с още по-голям брой измерения.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например форма и явление, форма, явление и субстанция).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); 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 цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенобтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и но30
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------си името икономически ZO-хипертипоид, т.е. концептуален икономически обти-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обтиингредиенти):
1. Концептуален икономически обти-хипертипоид (икономически ZOхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустоид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическата обтисубстанция и икономическата обтисуперстанта.
4. Икономическа обтисубстанция (съкр. – обтисубс).
5. Икономическа обтисуперстанта (съкр. – обтисуперс).
6. Икономически обтисустант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за икономическа обтисубстанция и икономическа обтисуперстанта.
7. Икономически обтисустат (съкр. – обтисуста) – двойка, състояща се от
икономическата обтисубстанция и икономическата обтисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Концептуален икономически обти-хипертипоид (икономически ZOхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтидиспоид (съкр. – обтидиспо) – общо понятие за значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтидиспозит (съкр. – обтидиспи) – единство на икономическата обтисъщност и икономическото обтиявление (икономическия обтифеномен).
4. Икономическа обтисъщност (съкр. – обтиес).
5. Икономическо обтиявление (съкр. – обтифено) (икономически
обтифеномен).
6. Икономически обтидиспозант (съкр. – обтидиспе) – общо понятие за
икономическа обтисъщност и икономическо обтиявление.
7. Икономически обтидиспозат (съкр. – обтидиспа) – двойка, състояща се
от икономическата обтисъщност и икономическото обтиявление.
31

256

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обтиингредиенти):
1. Концептуален икономически обти-хипертипоид (икономически ZOхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиспецоид (съкр. – обтиспецо) – общо понятие за значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиспецифит (съкр. – обтиспеци) – единство на икономическото обтисъдържание и икономическата обтиформа.
4. Икономическо обтисъдържание (съкр. – обтико).
5. Икономическа обтиформа (съкр. – обтифо).
6. Икономически обтиспецифант (съкр. – обтиспеце) – общо понятие за
икономическо обтисъдържание и икономическа обтиформа.
7. Икономически обтиспецифат (съкр. – обтиспеца) – двойка, състояща се
от икономическото обтисъдържание и икономическата обтиформа.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни цялостностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти (с индекс DT-ZNOMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти (с индекс DT-ZNOMR-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти (с индекс
DT-ZNOMR-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-ZNOMR-AC/B-1
DT-ZNOMR-AC/B-2
DT-ZNOMR-AC/B-3
DT-ZNOMR-AC/B-4
DT-ZNOMR-AC/B-5
DT-ZNOMR-AC/B-6
B

DT-ZNOMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецифат

Обтиспецасустодит

Обтиспецасустидит

Обтиспецасубсдит

Обтиспецасуперсдит

Обтиспецасустедит

Обтиспецасустадит ≡
обтисустратит

Обтиспецифант

Обтиспецесустодит

Обтиспецесустидит

Обтиспецесубсдит

Обтиспецесуперсдит

Обтиспецесустедит ≡
обтисустратинт

Обтиспецесустадит

Обтиформа

Обтифосустодит

Обтифосустидит

Обтифосубсдит

Обтифосуперсдит
≡ обтисуперстратит

Обтифосустедит

Обтифосустадит

Обтисъдържание

Обтикосустодит

Обтикосустидит

Обтикосуперсдит

Обтикосустедит

Обтикосустадит

Обтиспецифит

Обтиспецисустодит

Обтиспецисустидит
≡ обтисустрататит

Обтиспецисубсдит

Обтиспецисуперсдит

Обтиспецисустедит

Обтиспецисустадит

Обтиспецоид

Обтиспецосустодит
≡ обтисустрататитоид

Обтиспецосустидит

Обтиспецосубсдит

Обтиспецосуперсдит

Обтиспецосустедит

Обтиспецосустадит

ZOХипертипоид

Обтисустоид

Обтисустит

Обтисубстанция

Обтисуперстанта

Обтисустант

Обтисустат

Обтикосубсдит≡
обтисубстратит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспоид

Обтиспецадиспосустодит

Обтиспецадиспосустидит

Обтиспецадиспосубсдит

Обтиспецадиспосуперсдит

Обтиспецадиспосустедит

Обтиспецадиспосустадит

Обтиспецедиспоид

Обтиспецедиспосустодит

Обтиспецедиспосустидит

Обтиспецедиспосубсдит

Обтиспецедиспосуперсдит

Обтиспецедиспосустедит

Обтиспецедиспосустадит

Обтифодиспоид

Обтифодиспосустодит

Обтифодиспосустидит

Обтифодиспосубсдит

Обтифодиспосуперсдит

Обтифодиспосустедит

Обтифодиспосустадит

Обтикодиспоид

Обтикодиспосустодит

Обтикодиспосустидит

Обтикодиспосуперсдит

Обтикодиспосустедит

Обтикодиспосустадит

Обтиспецидиспоид

Обтиспецидиспосустодит

Обтиспецидиспосустидит

Обтиспецидиспосуперсдит

Обтиспецидиспосустедит

Обтиспецидиспосустадит

Обтиспецодиспоид

Обтиспецодиспосустодит
≡ обтиреалититатитоид

Обтиспецодиспосустидит

Обтиспецодиспосубсдит

Обтиспецодиспосуперсдит

Обтиспецодиспосустедит

Обтиспецодиспосустадит

Обтидиспоид

Обтидиспосустоид

Обтидиспосустит

Обтидиспосубстанция

Обтидиспосуперстанта

Обтисиспосустант

Обтисиспосустат

Обтикодиспосубсдит
Обтиспецидиспосубсдит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспозит

Обтиспецадисписустодит

Обтиспецадисписустидит

Обтиспецадисписубсдит

Обтисубтиспецадисписуперс-

Обтиспецадисписустедит

Обтиспецадисписустадит

Обтиспецедиспозит

Обтидисписустодит

Обтиспецедисписустидит

Обтиспецедисписубсдит

Обтиспецедисписуперсдит

Обтиспецедисписустедит

Обтиспецедисписустадит

Обтифодиспозит

Обтифодисписустодит

Обтифодисписустидит

Обтифодисписубсдит

Обтифодисписуперсдит

Обтифодисписустедит

Обтифодисписустадит

ОбтиКодиспозит

Обтикодисписустодит

Обтикодисписустидит

Обтикодисписубсдит

Обтикодисписуперсдит

Обтикодисписустедит

Обтикодисписустадит

Обтиспецидиспозит

Обтиспецидисписустодит

Обтиспецидисписустидит ≡ обтиреалититатит

Обтиспецидисписубсдит

Обтиспецидисписуперсдит

Обтиспецидисписустедит

Обтиспецидисписустадит

Обтиспецодиспозит

Обтиспецодисписустодит

Обтиспецодисписустидит

Обтиспецодисписубсдит

Обтиспецодисписуперсдит

Обтиспецодисписустедит

Обтиспецодисписустадит

Обтидиспозит

Обтидисписустоид

Обтидисписустит

Обтидисписубстанция

Обтидисписуперстанта

Обтидисписустант

Обтидисписустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасъщност

Обтиспецаессустодит

Обтиспецаессустидит

Обтисубтиспецаессубсдит

Обтиспецаессуперсдит

Обтиспецаессустедит

Обтиспецаессустадит

Обтиспецесъщност

Обтиспецеессустодит

Обтиспецеессустидит

Обтисубтиспецеессубсдит

Обтисубтиспецеессуперсдит

Обтиспецеессустедит

Обтиспецеессустадит

Обтифосъщност

Обтифоессустодит

Обтифоессустидит

Обтифоессубсдит

Обтифоессуперсдит

Обтифоессустедит

Обтифоессустадит

Обтико-същност

Обтикоессустодит

Обтикоессустидит

Обтикоессубсдит ≡
обтинатуритит

Обтикоессуперсдит

Обтикоессустедит

Обтикоессустадит

Обтиспецисъщност

Обтиспециессустодит

Обтиспециессустидит

Обтиспециессубсдит

Обтиспециессуперсдит

Обтиспециессустедит

Обтиспециессустадит

Обтиспецосъщност

Обтиспецоессустодит

Обтиспецоессустидит

Обтиспецоессубсдит

Обтиспецоессуперсдит

Обтиспецоессустедит

Обтиспецоессустадит

Обтисъщност

Обтиессустоид

Обтиессустит

Обтиессубстанция

Обтиессуперстанта

Обтиессустант

Обтиессустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецафеномен

Обтиспецафеносустодит

Обтиспецафеносустидит

Обтиспецафносубсдит

Обтиспецафеносуперсдит

Обтиспецафеносустедит

Обтиспецафеносустадит

Обтиспецефеномен

Обтиспецефеносустодит

Обтиспецефеносустидит

Обтиспецефеносубсдит

Обтисубтиспецефеносуперс-

Обтиспецефеносустедит

Обтиспецефеносустадит

Обтифофеномен

Обтифофеносустодит

Обтифофеносустидит

Обтифофеносубсдит

Обтифофеносуперсдит
≡ обтифактитит

Обтифофеносустедит

Обтифофеносустадит

Обтикофеномен

Обтикофеносустодит

Обтикофеносустидит

Обтикофеносубсдит

Обтикофеносуперсдит

Обтикофеносустедит

Обтикофеносустадит

Обтиспецифеномен

Обтиспецифеносустодит

Обтиспецифеносустидит

Обтиспецифеносубсдит

Обтиспецифеносуперсдит

Обтиспецифеносустедит

Обтиспецифеносустадит

Обтиспецофеномен

Обтиспецофеносустодит

Обтиспецофеносустидит

Обтиспецофеносубсдит

Обтиспецофеносуперсдит

Обтиспецофеносустедит

Обтиспецофеносустадит

Обтифеномен

Обтифеносустоид

Обтифеносустит

Обтифеносубстанция

Обтифеносуперстанта

Обтифеносустант

Обтифеносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспозант

Обтиспецадиспесустодит

Обтиспецадиспесустидит

Обтиспецадиспесубсдит

Обтиспецадиспесуперсдит

Обтиспецадиспесустедит

Обтиспецадиспесустадит

Обтиспецедиспозант

Обтиспецедиспесустодит

Обтиспецедиспесустидит

Обтиспецедиспесубсдит

Обтиспецедиспесуперсдит

Обтиспецедиспесустедит ≡
обтиреалититинт

Обтиспецедиспесустадит

Обтифодиспозант

Обтифодиспесустодит

Обтифодиспесустидит

Обтифодиспесубсдит

Обтифодиспесуперсдит

Обтифодиспесустедит

Обтифодиспесустадит

Обтикодиспозант

Обтикодиспесустодит

Обтикодиспесустидит

Обтикодиспесубсдит

Обтикодиспесуперсдит

Обтикодиспесустедит

Обтикодиспесустадит

Обтиспецидиспозант

Обтиспецидиспесустодит

Обтиспецидиспесустидит

Обтиспецидиспесубсдит

Обтиспецидиспесуперсдит

Обтиспецидиспесустедит

Обтиспецидиспесустадит

Обтиспецодиспозант

Обтиспецодиспесустодит

Обтиспецодиспесустидит

Обтиспецодиспесубсдит

Обтиспецодиспесуперсдит

Обтиспецодиспесустедит

Обтиспецодиспесустадит

Обтидиспозант

Обтидиспесустоид

Обтидиспесустит

Обтидиспесубстанция

Обтидиспесуперстанта

Обтидиспесустант

Обтидиспесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспозат

Обтиспецадиспасустодит

Обтиспецадиспасустидит

Обтисубтиспецадиспасубсдит

Обтиспецадиспасуперсдит

Обтиспецадиспасустедит

Обтиспецадиспасустадит ≡
обтиреалититит

Обтиспецедиспозат

Обтиспецедиспасустодит

Обтиспецедиспасустидит

Обтиспецедиспасубсдит

Обтиспецедиспасуперсдит

Обтиспецедиспасустедит

Обтиспецедиспасустадит

Обтифодиспозат

Обтифодиспасустодит

Обтифодиспасустидит

Обтифодиспасубсдит

Обтифодиспасуперсдит

Обтифодиспасустедит

Обтифодиспасустадит

Обтикодиспозат

Обтикодиспасустодит

Обтикодиспасустидит

Обтикодиспасубсдит

Обтикодиспасуперсдит

Обтикодиспасустедит

Обтикодиспасустадит

Обтиспецидиспозат

Обтиспецидиспасустодит

Обтиспецидиспасустидит

Обтиспецидиспасубсдит

Обтиспецидиспасуперсдит

Обтиспецидиспасустедит

Обтиспецидиспасустадит

Обтиспецодисп
озат

Обтиспецодиспасустодит

Обтиспецодиспасустидит

Обтиспецодиспасубсдит

Обтиспецодиспасуперсдит

Обтиспецодиспасустедит

Обтиспецодиспасустадит

Обтидиспозат

Обтидиспасустоид

Обтидиспасустит

Обтидиспасубстанция

Обтидиспасуперстанта

Обтидиспасустант

Обтидиспасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AC/B-7) (Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-ZNOMR-BC/A-1
DT-ZNOMR-BC/A-2
DT-ZNOMR-BC/A-3
DT-ZNOMR-BC/A-4
DT-ZNOMR-BC/A-5

A

DT-ZNOMR-BC/A-6
DT-ZNOMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецифат

Обтиспецадисподит

Обтиспецадиспидит

Обтиспецаесдит

Обтиспецафенодит

Обтиспецадиспедит

Обтиспецадиспадит ≡
обтиесфеноформатит

Обтиспецифант

Обтиспецедисподит

Обтиспецедиспидит

Обтиспецеесдит

Обтиспецефенодит

Обтиспецедиспедит ≡
обтиесфеноформатинт

Обтиспецедиспадит

Обтиформа

Обтифодисподит

Обтифодиспидит

Обтифоесдит

Обтифофенодит ≡
обтифеноформ
атит

Обтифодиспедит

Обтифодиспадит

Обтисъдържание

Обтикодисподит

Обтикодиспидит

Обтикоесдит ≡
обтиесконтентит

Обтикофенодит

Обтикодиспедит

Обтикодиспадит

Обтиспецифит

Обтиспецидисподит

Обтиспецидиспидит ≡
обтиесфеноформататит

Обтиспециесдит

Обтиспецифенодит

Обтиспецоид

Обтиспецодисподит
≡ обтиесфеноформататитоид

Обтиспецодиспидит

Обтиспецоесдит

Обтиспецофенодит

Обтиспецодиспедит

Обтиспецодиспадит

ZOХипертипоид

Обтидиспоид

Обтидиспозит

Обтисъщност

Обтифеномен

Обтидиспозант

Обтидиспозат

Обтиспецидиспедит

Обтиспецидиспадит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустоид

Обтиспецадиспосустодит

Обтиспецадисписустодит

Обтиспецаессустодит

Обтиспецафеносустодит

Обтиспецадиспесустодит

Обтиспецадиспасустодит

Обтиспецесустоид

Обтиспецедиспосустодит

Обтиспецедисписустодит

Обтиспецеессустодит

Обтиспецефеносустодит

Обтиспецедиспесустодит

Обтиспецедиспасустодит

Обтифосустоид

Обтифодиспосустодит

Обтифодисписустодит

Обтифоессустодит

Обтифофеносустодит

Обтифодиспесустодит

Обтифодиспасустодит

Обтикосустоид

Обтикодиспосустодит

Обтикодисписустодит

Обтикоессустодит

Обтикофеносустодит

Обтикодиспесустодит

Обтикодиспасустодит

Обтиспецисустоид

Обтиспецидиспосустодит

Обтиспецидисписустодит

Обтиспециессустодит

Обтиспецифеносустодит

Обтиспецидиспесустодит

Обтиспецидиспасустодит

Обтиспецосустоид

Обтиспецодиспосустодит
≡ обтиреалититатитоид

Обтиспецодисписустодит

Обтиспецоессустодит

Обтиспецофеносустодит

Обтиспецодиспесустодит

Обтиспецодиспасустодит

Обтисустоид

Обтидиспосустоид

Обтисисписустоид

Обтиессустоид

Обтифеносустоид

Обтидиспесустоид

Обтидиспасустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустит

Обтиспецадиспосустидит

Обтиспецадисписуститдит

Обтиспецаессустидит

Обтиспецафеносустидит

Обтиспецадиспесустидит

Обтиспецадиспасустидит

Обтиспецесустит

Обтиспецедиспосустидит

Обтиспецедисписустидит

Обтиспецеессустидит

Обтиспецефеносустидит

Обтиспецедиспесустидит

Обтиспецедиспасустидит

Обтифосустит

Обтифодиспосустидит

Обтифодисписустидит

Обтифоессустидит

Обтифофеносустидит

Обтифодиспесустидит

Обтифодиспасустидит

Обтикосустит

Обтикодиспосустидит

Обтикодисписустидит

Обтикоессустидит

Обтикофеносустидит

Обтикодиспесустидит

Обтикодиспасустидит

Обтиспецисустит

Обтиспецидиспосустидит

Обтиспецидисписустидит ≡ обтиреалититатит

Обтиспециессустидит

Обтиспецифеносустидит

Обтиспецидиспесустидит

Обтиспецидиспасустидит

Обтиспецосустит

Обтиспецоди
спосустидит

Обтиспецодисписустидит

Обтиспецоессустидит

Обтиспецофеносустидит

Обтиспецодиспесустидит

Обтиспецодиспасустидит

Обтисустит

Обтидиспосустит

Обтидисписустит

Обтиессустит

Обтифеносустит

Обтидиспесустит

Обтидиспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасубстанция

Обтиспецадиспосубсдит

Обтиспецадисписубсдит

Обтиспецаессубсдит

Обтиспецафеносубсдит

Обтиспецадиспесубсдит

Обтиспецадиспасубсдит

Обтиспецесубстанция

Обтиспецедиспосубсдит

Обтиспецедисписубсдит

Обтиспецеессубсдит

Обтиспецефеносубсдит

Обтиспецедиспесубсдит

Обтиспецедиспасубсдит

Обтифосубстанция

Обтифодиспосубсдит

Обтифодисписубсдит

Обтифоессубсдит

Обтифофеносубсдит

Обтифодиспесубсдит

Обтифодиспасубсдит

Обтикосубстанция

Обтикодиспосубсдит

Обтикодисписубсдит

Обтикоессубсдит ≡
обтинатуритит

Обтикофеносубсдит

Обтикодиспесубсдит

Обтикодиспасубсдит

Обтиспецисубстанция

Обтиспецидиспосубсдит

Обтиспецидисписубсдит

Обтиспециессубсдит

Обтиспецифеносубсдит

Обтиспецидиспесубсдит

Обтиспецидиспасубсдит

Обтиспецосубстанция

Обтиспецодиспосубсдит

Обтиспецодисписубсдит

Обтиспецоессубсдит

Обтиспецофеносубсдит

Обтиспецодиспесубсдит

Обтиспецодиспасубсдит

Обтисубстанция

Обтидиспосубстанция

Обтидисписубстанция

Обтиессубстанция

Обтифеносубстанция

Обтидиспесубстанция

Обтидиспасубстанция

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасуперстанта

Обтиспецадиспосуперсдит

Обтиспецадисписуперсдит

Обтиспецаессуперсдит

Обтиспецафеносуперсдит

Обтиспецадиспесуперсдит

Обтиспецадиспасуперсдит

Обтиспецесуперстанта

Обтиспецедиспосуперсдит

Обтиспецедисписуперсдит

Обтиспецеессуперсдит

Обтиспецефеносуперсдит

Обтиспецедиспесуперсдит

Обтиспецедиспасуперсдит

Обтифосуперстанта

Обтифодиспосуперсдит

Обтифодисписуперсдит

Обтифоессуперсдит

Обтифофеносуперсдит
≡ обтифактитит

Обтифодиспесуперсдит

Обтифодиспасуперсдит

Обтикосуперстанта

Обтикодиспосуперсдит

Обтикодисписуперсдит

Обтикоессуперсдит

Обтикофеносуперсдит

Обтикодиспесуперсдит

Обтикодиспасуперсдит

Обтиспецисуперстанта

Обтиспецидиспосуперсдит

Обтиспецидисписуперсдит

Обтиспециессуперсдит

Обтиспецифеносуперсдит

Обтиспецидиспесуперсдит

Обтиспецидиспасуперсдит

Обтиспецосуперстанта

Обтиспецоди
спосуперсдит

Обтиспецодисписуперсдит

Обтиспецоессуперсдит

Обтиспецофеносуперсдит

Обтиспецодиспесуперсдит

Обтиспецодиспасуперсдит

Обтисуперстанта

Обтидиспосуперстанта

Обтидисписуперстанта

Обтиессуперстанта

Обтифеносуперстанта

Обтидиспесуперстанта

Обтидиспасуперстанта

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустант

Обтиспецадиспосустедит

Обтиспецадисписустедит

Обтиспецаессустедит

Обтиспецафеносустедит

Обтиспецадиспесустедит

Обтиспецадиспасустедит

Обтиспецесустант

Обтиспецедиспосустедит

Обтиспецедисписустедит

Обтиспецеессустедит

Обтиспецефеносустедит

Обтиспецедиспесустедит

Обтиспецедиспасустедит

Обтифосустант

Обтифодиспосустедит

Обтифодисписустедит

Обтифоессустедит

Обтифофеносустедит

Обтиспецедиспесустедит ≡
обтиреалити-

Обтифодиспасустедит

Обтикосустант

Обтикодиспосустедит

Обтикодисписустедит

Обтикоессустедит

Обтикофеносустедит

Обтикодиспесустедит

Обтиспецисустант

Обтиспецидиспосустедит

Обтиспецидисписустедит

Обтиспециессустедит

Обтиспецифеносустедит

Обтиспецидиспесустедит

Обтиспецидиспасустедит

Обтиспецосустант

Обтиспецодиспосустедит

Обтиспецодисписустедит

Обтиспецоессустедит

Обтиспецофеносустедит

Обтиспецодиспесустедит

Обтиспецодиспасустедит

Обтисустант

Обтидиспосустант

Обтидисписустант

Обтиессустант

Обтифеносустант

Обтидиспесустант

Обтидиспасустант

Обтикодиспасустедит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустат

Обтиспецадиспосустадит

Обтиспецадисписустадит

Обтиспецаессустадит

Обтиспецафеносустадит

Обтиспецадиспесустадит

Обтиспецадиспасустадит ≡
обтиреалититит

Обтиспецесустат

Обтиспецедиспосустадит

Обтиспецедисписустадит

Обтиспецеессустадит

Обтиспецефеносустадит

Обтиспецедиспесустадит

Обтиспецедиспасустадит

Обтифосустат

Обтифодиспосустадит

Обтифодисписустадит

Обтифоессустадит

Обтифофеносустадит

Обтифодиспесустадит

Обтифодиспасустадит

Обтикосустат

Обтикодиспосустадит

Обтикодисписустадит

Обтикоессустадит

Обтикофеносустадит

Обтикодиспесустадит

Обтикодиспасустадит

Обтиспецисустат

Обтиспецидиспосустадит

Обтиспецидисписустадит

Обтиспециессустадит

Обтиспецифеносустадит

Обтиспецидиспесустадит

Обтиспецидиспасустадит

Обтиспецосустат

Обтиспецодиспосустадит

Обтиспецодисписустадит

Обтиспецоессустадит

Обтиспецофеносустадит

Обтиспецодиспесустадит

Обтиспецодиспасустадит

Обтисустат

Обтисиспосустат

Обтидисписустат

Обтиессустат

Обтифеносустат

Обтидиспесустат

Обтидиспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-ZNOMR-AB/C-7
DT-ZNOMR-AB/C-6
DT-ZNOMR-AB/C-5
DT-ZNOMR-AB/C-4
DT-ZNOMR-AB/C-3
DT-ZNOMR-AB/C-2
A
DT-ZNOMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични
икономически тенобтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидиспозат

Обтидиспасустодит

Обтидиспасустидит

Обтидиспасубсдит

Обтидиспасуперсдит

Обтидиспасустедит

Обтидиспасустадит ≡
обтисусенстит

Обтидиспозант

Обтидиспесустодит

Обтидиспесустидит

Обтидиспесубсдит

Обтидиспесуперсдит

Обтидиспесустедит ≡
обтисусенстинт

Обтидиспесустадит

Обтифеномен

Обтифеносустодит

Обтифеносустидит

Обтифеносубсдит

Обтифеносуперсдит
≡ обтисупсенстит

Обтифеносустедит

Обтифеносустадит

Обтисъщност

Обтиессустодит

Обтиессустидит

Обтиессуперсдит

Обтиессустедит

Обтиессустадит

Обтидисписубсдит

Обтидисписуперсдит

Обтидисписустедит

Обтидисписустадит

Обтидиспосубсдит

Обтидиспосуперсдит

Обтидиспосустедит

Обтидиспосустадит

Обтисубстанция

Обтисуперстанта

Обтисустант

Обтисустат

Обтиессубсдит ≡
обти-

сенстит
Обтидисписустидит
≡ обтисусенстатит

Обтидиспозит

Обтидисписустодит

Обтидиспоид

Обтидиспосустодит
≡ обтисусенстатитоид

Обтидиспосустидит

ZOХипертипоид

Обтисустоид

Обтисустит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Обтиспецодиспозат

Обтиспецодиспасустодит

Обтиспецодиспасустидит

Обтиспецодиспозант

Обтиспецодиспесустодит

Обтиспецодиспесустидит

Обтиспецофеномен

Обтиспецофеносустодит

Обтиспецофеносустидит

Обтиспецоессустадит

Обтиспецоессустидит

Обтиспецодисписустодит

Обтиспецодисписустидит

Обтиспецодиспоид

Обтиспецодиспосустодит
≡ обтиреалититатитоид

Обтиспецодиспосустидит

Обтиспецоид

Обтиспецосустоид

Обтиспецосустит

Обтиспецосъщност
Обтиспецодиспозит

Обтиспецодиспасуперсдит

Обтиспецодиспасустедит

Обтиспецодиспасустадит

Обтиспецодиспесубсдит

Обтиспецодиспесуперсдит

Обтиспецодиспесустедит

Обтиспецодиспесустадит

Обтиспецофеносубсдит

Обтиспецофеносуперсдит

Обтиспецофеносустедат

Обтиспецофеносустадат

Обтиспецоессуперсдит

Обтиспецоессустедит

Обтиспецоессустадит

Обтиспецодисписуперсдит

Обтиспецодисписустедит

Обтиспецодисписустадит

Обтиспецодиспосубсдит

Обтиспецодиспосуперсдит

Обтиспецодиспосустедит

Обтиспецодиспосустадит

Обтиспецосубстанция

Обтиспецосуперстанта

Обтиспецосустант

Обтиспецосустат

Обтиспецодиспасубсдит

Обтиспецоессубсдит
Обтиспецодисписубсдит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Обтиспецидиспозат

Обтиспецидиспасустодит

Обтиспецидиспасустидит

Обтиспецидиспасубсдит

Обтиспецидиспасуперсдит

Обтиспецидиспасустедит

Обтиспецидиспасустадит

Обтиспецидиспозант

Обтиспецидиспесустодит

Обтиспецидиспесустидит

Обтиспецидиспесубсдит

Обтиспецидиспесуперсдит

Обтиспецидиспесустедит

Обтиспецидиспесустадит

Обтиспецифеномен

Обтиспецифеносустодит

Обтиспецифеносустидит

Обтиспецифеносубсдит

Обтиспецифеносуперсдит

Обтиспецифеносустедит

Обтиспецифеносустадит

Обтиспецисъщност

Обтиспециессустодит

Обтиспециессустидит

Обтиспециессубсдит

Обтиспециессуперсдит

Обтиспециессустедит

Обтиспециессустадит

Обтиспецидиспозит

Обтиспецидисписустодит

Обтиспецидисписустидит ≡
обтиреалититатит

Обтиспецидисписубсдит

Обтиспецидисписуперсдит

Обтиспецидисписустедит

Обтиспецидисписустадит

Обтиспецидиспоид

Обтиспецидиспосустодит

Обтиспецидиспосустидит

Обтиспецидиспосубсдит

Обтиспецидиспосуперсдит

Обтиспецидиспосустедит

Обтиспецидиспосустадит

Обтиспецифит

Обтиспецисустоид

Обтиспецисустит

Обтиспецисубстанция

Обтиспецисуперстанта

Обтиспецисустант

Обтиспецисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтикодиспозат

Обтикодиспасустодит

Обтикодиспасустидит

Обтикодиспасубсдит

Обтикодиспасуперсдит

Обтикодиспасустедит

Обтикодиспасустадит

Обтикодиспозант

Обтикодиспесустодит

Обтикодиспесустидит

Обтикодиспесубсдит

Обтикодиспесуперсдит

Обтикодиспесустедит

Обтикодиспесустадит

Обтикофеномен

Обтикофеносустодит

Обтикофеносустидит

Обтикофеносубсдит

Обтикофеносуперсдит

Обтикофеносустедит

Обтикофеносустадит

Обтикосъщност

Обтикоессустодит

Обтикоессустидит

Обтикоессубсдит ≡
обтинатуритит

Обтикоессуперсдит

Обтикоессустедит

Обтикоессустадит

Обтикодиспозит

Обтикодисписустодит

Обтиспецидисписустидит

Обтикодисписубсдит

Обтикодисписуперсдит

Обтикодисписустедит

Обтикодисписустадит

Обтикодиспоид

Обтикодиспосустодит

Обтикодиспосустидит

Обтикодиспосубсдит

Обтикодиспосуперсдит

Обтикодиспосустедит

Обтикодиспосустадит

Обтисъдържание

Обтикосустоид

Обтикосустит

Обтикосубстанция

Обтикосуперстанта

Обтикосустант

Обтикосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтифодиспасустодит

Обтифодиспасустидит

Обтифодиспасубсдит

Обтифодиспасуперсдит

Обтифодиспасустедит

Обтифодиспасустадит

Обтифодиспозант

Обтифодиспесустодит

Обтифодиспесустидит

Обтифодиспесубсдит

Обтифодиспесуперсдит

Обтифодиспесустедит

Обтифодиспесустадит

Обтифофеномен

Обтифофеносустодит

Обтифофеносустидит

Обтифофеносубсдит

Обтифофеносуперсдит
≡ обтифактитит

Обтифофеносустедит

Обтифофеносустадит

Обтифосъщност

Обтифоессустодит

Обтифоессустидит

Обтифоессубсдит

Обтифоессуперсдит

Обтифоессустедит

Обтифоессустадит

Обтифодиспозит

Обтифодисписустодит

Обтифодисписустидит

Обтифодисписубсдит

Обтифодисписуперсдит

Обтифодисписустедит

Обтифодисписустадит

Обтифодиспоид

Обтифодиспосустодит

Обтифодиспосустидит

Обтифодиспосубсдит

Обтифодиспосуперсдит

Обтифодиспосустедит

Обтифодиспосустадит

Обтиформа

Обтифосустоид

Обтифосустит

Обтифосубстанция

Обтифосуперстанта

Обтифосустант

Обтифосустат

Обтифодиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецедиспозат

Обтиспецедиспасустодит

Обтиспецедиспасустидит

Обтиспецедиспасубсдит

Обтиспецедиспасуперсдит

Обтиспецедиспасустедит

Обтиспецедиспасустадит

Обтиспецедиспозант

Обтиспецедиспесустодит

Обтиспецедиспесустидит

Обтиспецедиспесубсдит

Обтиспецедиспесуперсдит

Обтиспецедиспесустедит ≡
обтиреалититинт

Обтиспецедиспесустадит

Обтиспецефеномен

Обтиспецефеносустодит

Обтиспецефеносустидит

Обтиспецефеносубсдит

Обтиспецефеносуперсдит

Обтиспецефеносустедит

Обтиспецефеносустадит

Обтиспецесъщност

Обтиспецеессустадит

Обтиспецеессустидит

Обтиспецеессубсдит

Обтиспецеессуперсдит

Обтиспецеессустедит

Обтиспецеессустадит

Обтиспецедиспозит

Обтиспецедисписустодит

Обтиспецедисписустидит

Обтисубтиспецедисписубсдит

Обтиспецедисписуперсдит

Обтиспецедисписустедит

Обтиспецедисписустадит

Обтиспецедиспоид

Обтиспецедиспосустодит

Обтиспецедиспосустидит

Обтиспецедиспосубсдит

Обтиспецедиспосуперсдит

Обтиспецедиспосустедит

Обтиспецедиспосустадит

Обтиспецифант

Обтиспецесустоид

Обтиспецесустит

Обтиспецесубстанция

Обтиспецесуперстанта

Обтиспецесустант

Обтиспецесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспасустодит

Обтиспецадиспасустидит

Обтиспецадиспасубсдит

Обтиспецадиспасуперсдит

Обтиспецадиспасустедит

Обтиспецадиспасустадит ≡
обтиреалититит

Обтиспецадиспозант

Обтиспецадиспесустодит

Обтиспецадиспесустидит

Обтиспецадиспесубсдит

Обтиспецадиспесуперсдит

Обтиспецадиспесустедит

Обтиспецадиспесустадит

Обтиспецафеномен

Обтиспецафеносустодит

Обтиспецафеносустидит

Обтиспецафеносубсдит

Обтиспецафеносуперсдит

Обтиспецафеносустедит

Обтиспецафеносустадит

Обтиспецасъщност

Обтиспецаессустодит

Обтиспецаессустидит

Обтиспецаессубсдит

Обтиспецаессуперсдит

Обтиспецаессустедит

Обтиспецаессустадит

Обтиспецадиспозит

Обтиспецадисписустодит

Обтиспецадисписустидит

Обтиспецадисписубсдит

Обтиспецадисписуперсдит

Обтиспецадисписустедит

Обтиспецадисписустадит

Обтиспецадиспоид

Обтиспецадиспосустодит

Обтиспецадиспосустидит

Обтисубтиспецадиспосубсдит

Обтиспецадиспосуперсдит

Обтиспецадиспосустедит

Обтиспецадиспосустадит

Обтиспецифат

Обтиспецасустоид

Обтиспецасустит

Обтиспецасубстанция

Обтиспецасуперстанта

Обтиспецасустант

Обтиспецасустат

Обтиспецадиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
integritic conceptual derelevant typical economic tenstatiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа цялостностни концептуални
дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти и означавано с индекс DT-ZNIMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки
съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена
върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма).
Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като
производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират
едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно,
четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички
посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат
да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни
пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически
тенстатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например форма и явление, форма, явление и субстанция).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); 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 цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенстатиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZI-хипертипоид, т.е. концептуален икономически стати-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустоид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията на
ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустит (съкр. – сусти) – единство на икономическата
субстанция и икономическата суперстанта.
4. Икономическа субстанция (съкр. – субс).
5. Икономическа суперстанта (съкр. – суперс).
6. Икономически сустант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономическа
субстанция и икономическа суперстанта.
7. Икономически сустат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическата субстанция и икономическата суперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически диспоид (съкр. – диспо) – общо понятие за значенията на
ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически диспозит (съкр. – диспи) – единство на икономическата
същност и икономическото явление (икономическия феномен).
4. Икономическа същност (съкр. – ес).
5. Икономическо явление (съкр. – фено) (икономически феномен).
6. Икономически диспозант (съкр. – диспе) – общо понятие за икономическа същност и икономическо явление.
7. Икономически диспозат (съкр. – диспа) – двойка, състояща се от икономическата същност и икономическото явление.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецоид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията на
ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически специфит (съкр. – специ) – единство на икономическото
съдържание и икономическата форма.
4. Икономическо съдържание (съкр. – ко).
5. Икономическа форма (съкр. – фо).
6. Икономически специфант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономическо съдържание и икономическа форма.
7. Икономически специфат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическото съдържание и икономическата форма.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е
направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни цялостностни концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-ZNIMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-ZNIMR-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс
DT-ZNIMR-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-ZNIMR-AC/B-1
DT-ZNIMR-AC/B-2
DT-ZNIMR-AC/B-3
DT-ZNIMR-AC/B-4
DT-ZNIMR-AC/B-5
DT-ZNIMR-AC/B-6
B

DT-ZNIMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

Специфат

Специфант

Форма

Съдържание

Специфит

Спецасустодит

Спецасустидит

Спецасубсдит

Спецесустодит

Спецесустидит

Спецесубсдит

Фосустодит

Фосустидит

Фосубсдит

Косустодит

Косустидит

Специсустодит

Специсустидит ≡

Спецасуперсдит

Спецесуперсдит

Фосуперсдит ≡

Спецасустедит

Спецесустедит ≡
сустратинт

Спецасустадит ≡
сустратит

Спецесустадит

Фосустедит

Фосустадит

Косуперсдит

Косустедит

Косустадит

Специсубсдит

Специсуперсдит

Специсустедит

Специсустадит

суперстратит

Косубсдит
≡ субстратит

сустрататит

Спецоид

Спецосустодит
≡ сустрататитоид

Спецосустидит

Спецосубсдит

Спецосуперсдит

Спецосустедит

Спецосустадит

ZI-Хипертипоид

Сустоид

Сустит

Субстанция

Суперстанта

Сустант

Сустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспоид

Спецадиспосустодит

Спецадиспосустидит

Спецадиспосубсдит

Спецадиспосуперсдит

Спецадиспосустедит

Спецадиспосустадит

Спецедиспоид

Спецедиспосустодит

Спецедиспосустидит

Спецедиспосубсдит

Спецедиспосуперсдит

Спецедиспосустедит

Спецедиспосустадит

Фодиспоид

Фодиспосустодит

Фодиспосустидит

Фодиспосубсдит

Фодиспосуперсдит

Фодиспосустедит

Фодиспосустадит

Кодиспоид

Кодиспосустодит

Кодиспосустидит

Кодиспосубсдит

Кодиспосуперсдит

Кодиспосустедит

Кодиспосустадит

Специдиспоид

Специдиспосустодит

Специдиспосустидит

Специдиспосубсдит

Специдиспосуперсдит

Специдиспосустедит

Специдиспосустадит

Спецодиспоид

Спецодиспосустодит
≡ реалититатитоид

Спецодиспосустидит

Спецодиспосубсдит

Спецодиспосуперсдит

Спецодиспосустедит

Спецодиспосустадит

Диспоид

Диспосустоид

Диспосустит

Диспосубстанция

Диспосуперстанта

Диспосустант

Диспосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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288

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспозит

Спецадисписустодит

Спецадисписустидит

Спецадисписубсдит

Спецадисписуперсдит

Спецадисписустедит

Спецадисписустадит

Спецедиспозит

Спецедисписустодит

Спецедисписустидит

Спецедисписубсдит

Спецедисписуперсдит

Спецедисписустедит

Спецедисписустадит

Фодиспозит

Фодисписустодит

Фодисписустидит

Фодисписубсдит

Фодисписуперсдит

Фодисписустедит

Фодисписустадит

Кодиспозит

Кодисписустодит

Кодисписустидит

Кодисписубсдит

Кодисписуперсдит

Кодисписустедит

Кодисписустадит

Специдиспозит

Специдисписустодит

Специдисписустидит
≡ реалититатит

Специдисписубсдит

Специдисписуперсдит

Специдисписустедит

Специдисписустадит

Спецодиспозит

Спецодисписустодит

Спецодисписустидит

Спецодисписубсдит

Спецодисписуперсдит

Спецодисписустедит

Спецодисписустадит

Диспозит

Дисписустоид

Дисписустит

Дисписубстанция

Дисписуперстанта

Дисписустант

Дисписустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни цялостностни
концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AC/B3) (Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

64

289

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасъщност

Спецаессустодит

Спецаессустидит

Спецаессубсдит

Спецаессуперсдит

Спецаессустедит

Спецаессустадит

Спецесъщност

Спецеессустодит

Спецеессустидит

Спецеессубсдит

Спецеессуперсдит

Спецеессустедит

Спецеессустадит

Фосъщност

Фоессустодит

Фоессустидит

Фоессубсдит

Фоессуперсдит

Фоессустедит

Фоессустадит

Косъщност

Коессустодит

Коессустидит

Коессуперсдит

Коессустедит

Коессустадит

Специсъщност

Специессустодит

Специессустидит

Специессубсдит

Специессуперсдит

Специессустедит

Специессустадит

Спецосъщност

Спецоессустодит

Спецоессустидит

Спецоессубсдит

Спецоессуперсдит

Спецоессустедит

Спецоессустадит

Същност

Ессустоид

Ессустит

Ессубстанция

Ессуперстанта

Ессустант

Ессустат

Коессубсдит
≡ натуритит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецафеномен

Спецафеносустодит

Спецафеносустидит

Спецафносубсдит

Спецафеносуперсдит

Спецафеносустедит

Спецафеносустадит

Спецефеномен

Спецефеносустодит

Спецефеносустидит

Спецефеносубсдит

Спецефеносуперсдит

Спецефеносустедит

Спецефеносустадит

Фофеномен

Фофеносустодит

Фофеносустидит

Фофеносубсдит

Фофеносуперсдит ≡
фактитит

Фофеносустедит

Фофеносустадит

Кофеноме
н

Кофеносустодит

Кофеносустидит

Кофеносубсдит

Кофеносуперсдит

Кофеносустедит

Кофеносустадит

Специфеномен

Специфеносустодит

Специфеносустидит

Специфеносубсдит

Специфеносуперсдит

Специфеносустедит

Специфеносустадит

Спецофеномен

Спецофеносустодит

Спецофеносустидит

Спецофеносубсдит

Спецофеносуперсдит

Спецофеносустедит

Спецофеносустадит

Явление

Феносустоид

Феносустит

Феносубстанция

Феносуперстанта

Феносустант

Феносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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291

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспозант

Спецадиспесустодит

Спецадиспесустидит

Спецадиспесубсдит

Спецадиспесуперсдит

Спецадиспесустедит

Спецадиспесустадит

Спецедиспозант

Спецедиспесустодит

Спецедиспесустидит

Спецедиспесубсдит

Спецедиспесуперсдит

Спецедиспесустедит
≡ реалититинт

Спецедиспесустадит

Фодиспозант

Фодиспесустодит

Фодиспесустидит

Фодиспесубсдит

Фодиспесуперсдит

Фодиспесустедит

Фодиспесустадит

Кодиспозант

Кодиспесустодит

Кодиспесустидит

Кодиспесуперсдит

Кодиспесустедит

Кодиспесустадит

Специдиспозант

Специдиспесустодит

Специдиспесустидит

Специдиспесубсдит

Специдиспесуперсдит

Специдиспесустедит

Специдиспесустадит

Спецодиспозант

Спецодиспесустодит

Спецодиспесустидит

Спецодиспесубсдит

Спецодиспесуперсдит

Спецодиспесустедит

Спецодиспесустадит

Диспозант

Диспесустоид

Диспесустит

Диспесубстанция

Диспесуперстанта

Диспесустант

Диспесустат

Кодиспесубсдит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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292

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспозат

Спецадиспасустодит

Спецадиспасустидит

Спецадиспасубсдит

Спецадиспасуперсдит

Спецадиспасустедит

Спецадиспасустадит
≡ реалититит

Спецедиспозат

Спецедиспасустодит

Спецедиспасустидит

Спецедиспасубсдит

Спецедиспасуперсдит

Спецедиспасустедит

Спецедиспасустадит

Фодиспозат

Фодиспасустодит

Фодиспасустидит

Фодиспасубсдит

Фодиспасуперсдит

Фодиспасустедит

Фодиспасустадит

Кодиспасустодит

Кодиспасустидит

Кодиспасубсдит

Кодиспасуперсдит

Кодиспасустедит

Кодиспасустадит

Специдиспозат

Специдиспасустодит

Специдиспасустидит

Специдиспасубсдит

Специдиспасуперсдит

Специдиспасустедит

Специдиспасустадит

Спецодиспозат

Спецодиспасустодит

Спецодиспасустидит

Спецодиспасубсдит

Спецодиспасуперсдит

Спецодиспасустедит

Спецодиспасустадит

Диспозат

Диспасустоид

Диспасустит

Диспасубстанция

Диспасуперстанта

Диспасустант

Диспасустат

Кодиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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293

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-ZNIMR-BC/A-1
DT-ZNIMR-BC/A-2
DT-ZNIMR-BC/A-3
DT-ZNIMR-BC/A-4
DT-ZNIMR-BC/A-5

A

DT-ZNIMR-BC/A-6
DT-ZNIMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти

69

294

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфат

Спецадисподит

Спецадиспидит

Спецаесдит

Спецафенодит

Спецадиспедит

Спецадиспадит
≡ есфеноформатит

Специфант

Спецедисподит

Спецедиспидит

Спецеесдит

Спецефенодит

Спецедиспедит
≡ есфеноформатинт

Спецедиспадит

Форма

Фодисподит

Фодиспидит

Фоесдит

Фофенодит
≡ фено-

Фодиспедит

Фодиспадит

Съдържание

Кодисподит

Кодиспидит

Кофенодит

Кодиспедит

Кодиспадит

Специфит

Специдисподит

Специдиспидит
≡ есфеноформататит

Специесдит

Специфенодит

Специдиспедит

Специдиспадит

Спецоид

Спецодисподит ≡
есфеноформататитоид

Спецодиспидит

Спецоесдит

Спецофенодит

Спецодиспедит

Спецодиспадит

ZI-Хипертипоид

Диспоид

Диспозит

Същност

Явление

Диспозант

Диспозат

форматит

Коесдит ≡
есконтентит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустоид

Спецадиспосустодит

Спецадисписустодит

Спецаессустодит

Спецафеносустодит

Спецадиспесустодит

Спецадиспасустодит

Спецесустоид

Спецедиспосустодит

Спецедисписустодит

Спецеессустодит

Спецефеносустодит

Спецедиспесустодит

Спецедиспасустодит

Фосустоид

Фодиспосустодит

Фодисписустодит

Фоессустодит

Фофеносустодит

Фодиспесустодит

Фодиспасустодит

Косустоид

Кодиспосустодит

Кодисписустодит

Коессустодит

Кофеносустодит

Кодиспесустодит

Кодиспасустодит

Специсустоид

Специдиспосустодит

Специдисписустодит

Специессустодит

Специфеносустодит

Специдиспесустодит

Специдиспасустодит

Спецосустоид

Спецодиспосустодит
≡ реалититатитоид

Спецодисписустодит

Спецоессустодит

Спецофеносустодит

Спецодиспесустодит

Спецодиспасустодит

Сустоид

Диспосустоид

Дисписустоид

Ессустоид

Феносустоид

Диспесустоид

Диспасустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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296

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустит

Спецадиспосустидит

Спецадисписуститдит

Спецаессустидит

Спецафеносустидит

Спецадиспесустидит

Спецадиспасустидит

Спецесустит

Спецедиспосустидит

Спецедисписустидит

Спецеессустидит

Спецефеносустидит

Спецедиспесустидит

Спецедиспасустидит

Фосустит

Фодиспосустидит

Фодисписустидит

Фоессустидит

Фофеносустидит

Фодиспесустидит

Фодиспасустидит

Косустит

Кодиспосустидит

Кодисписустидит

Коессустидит

Кофеносустидит

Кодиспесустидит

Кодиспасустидит

Специсустит

Специдиспосустидит

Специдисписустидит
≡ реалититатит

Специессустидит

Специфеносустидит

Специдиспесустидит

Специдиспасустидит

Спецосустит

Спецодиспосустидит

Спецодисписустидит

Спецоессустидит

Спецофеносустидит

Спецодиспесустидит

Спецодиспасустидит

Сустит

Диспосустит

Дисписустит

Ессустит

Феносустит

Диспесустит

Диспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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297

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасубстанция

Спецадиспосубсдит

Спецадисписубсдит

Спецаессубсдит

Спецафеносубсдит

Спецадиспесубсдит

Спецадиспасубсдит

Спецесубстанция

Спецедиспосубсдит

Спецедисписубсдит

Спецеессубсдит

Спецефеносубсдит

Спецедиспесубсдит

Спецедиспасубсдит

Фосубстанция

Фодиспосубсдит

Фодисписубсдит

Фоессубсдит

Фофеносубсдит

Фодиспесубсдит

Фодиспасубсдит

Косубстанция

Кодиспосубсдит

Кодисписубсдит

ритит

Кофеносубсдит

Кодиспесубсдит

Кодиспасубсдит

Специсубстанция

Специдиспосубсдит

Специдисписубсдит

Специессубсдит

Специфеносубсдит

Специдиспесубсдит

Специдиспасубсдит

Спецосубстанция

Спецодиспосубсдит

Спецодисписубсдит

Спецоессубсдит

Спецофеносубсдит

Спецодиспесубсдит

Спецодиспасубсдит

Субстанция

Диспосубста
нция

Дисписубстанция

Ессубстанция

Феносубстанция

Диспесубстанция

Диспасубстанция

Коессубсдит
≡ нату-

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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298

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасуперстанта

Спецадиспосуперсдит

Спецадисписуперсдит

Спецаессуперсдит

Спецафеносуперсдит

Спецадиспесуперсдит

Спецадиспасуперсдит

Спецесуперстанта

Спецедиспосуперсдит

Спецедисписуперсдит

Спецеессуперсдит

Спецефеносуперсдит

Спецедиспесуперсдит

Спецедиспасуперсдит

Фосуперстанта

Фодиспосуперсдит

Фодисписуперсдит

Фоессуперсдит

Фофеносуперсдит

Фодиспесуперсдит

Фодиспасуперсдит

Косуперстанта

Кодиспосуперсдит

Кодисписуперсдит

Коессуперсдит

Кофеносуперсдит ≡
фактитит

Кодиспесуперсдит

Кодиспасуперсдит

Специсуперстанта

Специдиспосуперсдит

Специдисписуперсдит

Специессуперсдит

Специфеносуперсдит

Специдиспесуперсдит

Специдиспасуперсдит

Спецосуперстанта

Спецодиспосуперсдит

Спецодисписуперсдит

Спецоессуперсдит

Спецофеносуперсдит

Спецодиспесуперсдит

Спецодиспасуперсдит

Суперстанта

Диспосуперстанта

Дисписуперстанта

Ессуперстанта

Феносуперстанта

Диспесуперстанта

Диспасуперстанта

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустант

Спецадиспосустедит

Спецадисписустедит

Спецаессустедит

Спецафеносустедит

Спецадиспесустедит

Спецадиспасустедит

Спецесустант

Спецедиспосустедит

Спецедисписустедит

Спецеессустедит

Спецефеносустедит

Спецедиспесустедит
≡ реалититинт

Спецедиспасустедит

Фосустант

Фодиспосустедит

Фодисписустедит

Фоессустедит

Фофеносустедит

Фодиспесустедит

Фодиспасустедит

Косустант

Кодиспосустедит

Кодисписустедит

Коессустедит

Кофеносустедит

Кодиспесустедит

Специсустант

Специдиспосустедит

Специдисписустедит

Специессустедит

Специфеносустедит

Специдиспесустедит

Специдиспасустедит

Спецосустант

Спецодиспосустедит

Спецодисписустедит

Спецоессустедит

Спецофеносустедит

Спецодиспесустедит

Спецодиспасустедит

Сустант

Диспосустант

Дисписустант

Ессустан

Феносустант

Диспесустант

Диспасустант

Кодиспасустедит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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300

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустат

Спецадиспосустадит

Спецадисписустадит

Спецаессустадит

Спецафеносустадит

Спецадиспесустадит

Спецадиспасустадит
≡ реалититит

Спецесустат

Спецедиспосустадит

Спецедисписустадит

Спецеессустадит

Спецефеносустадит

Спецедиспесустадит

Спецедиспасустадит

Фосустат

Фодиспосустадит

Фодисписустадит

Фоессустадит

Фофеносустадит

Фодиспесустадит

Фодиспасустадит

Косустат

Кодиспосустадит

Кодисписустадит

Коессустадит

Кофеносустадит

Кодиспесустадит

Кодиспасустадит

Специсустат

Специдиспосустадит

Специдисписустадит

Специессустадит

Специфеносустадит

Специдиспесустадит

Специдиспасустадит

Спецосустат

Спецодиспосустадит

Спецодисписустадит

Спецоессустадит

Спецофеносустадит

Спецодиспесустадит

Спецодиспасустадит

Сустат

Диспосустат

Дисписустат

Ессустат

Феносустат

Диспесустат

Диспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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301

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-ZNIMR-AB/C-7
DT-ZNIMR-AB/C-6
DT-ZNIMR-AB/C-5
DT-ZNIMR-AB/C-4
DT-ZNIMR-AB/C-3
DT-ZNIMR-AB/C-2
A
DT-ZNIMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични
икономически тенстатиингредиенти
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302

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

Диспозат

Диспозант

Явление

Същност

Диспозит

Диспасустодит

Диспасустидит

Диспасубсдит

Диспесустодит

Диспесустидит

Диспесубсдит

Феносустодит

Феносустидит

Феносубсдит

Ессустодит

Ессустидит

Дисписустодит

Дисписустидит ≡

Диспасуперсдит

Диспесуперсдит

Феносуперсдит ≡

Диспасустедит

Диспесустедит ≡
сусенстинт

Диспасустадит ≡
сусенстит

Диспесустадит

Феносустедит

Феносустадит

Ессуперсдит

Ессустедит

Ессустадит

Дисписубсдит

Дисписуперсдит

Дисписустедит

Дисписустадит

супсенстит

Ессубсдит
≡ сенстит

сусенстатит

Диспоид

Диспосустодит
≡ сусенстатитоид

Диспосустидит

Диспосубсдит

Диспосуперсдит

Диспосустедит

Диспосустадит

ZI-Хипертипоид

Сустоид

Сустит

Субстанция

Суперстанта

Сустант

Сустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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303

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Спецодиспозат

Спецодиспасустодит

Спецодиспасустидит

Спецодиспасубсдит

Спецодиспасуперсдит

Спецодиспасустедит

Спецодиспасустадит

Спецодиспозант

Спецодиспесустодит

Спецодиспесустидит

Спецодиспесубсдит

Спецодиспесуперсдит

Спецодиспесустедит

Спецодиспесустадит

Спецофеномен

Спецофеносустодит

Спецофеносустидит

Спецофеносубсдит

Спецофеносуперсдит

Спецофеносустедат

Спецофеносустадат

Спецосъщност

Спецоессустадит

Спецоессустидит

Спецоессубсдит

Спецоессуперсдит

Спецоессустедит

Спецоессустадит

Спецодиспозит

Спецодисписустодит

Спецодисписустидит

Спецодисписубсдит

Спецодисписуперсдит

Спецодисписустедит

Спецодисписустадит

Спецодиспоид

Спецодиспосустодит
≡ реалититатитоид

Спецодиспосустидит

Спецодиспосубсдит

Спецодиспосуперсдит

Спецодиспосустедит

Спецодиспосустадит

Спецоид

Спецосустоид

Спецосустит

Спецосубстанция

Спецосуперстанта

Спецосустант

Спецосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Специдиспозат

Специдиспасустодит

Специдиспасустидит

Специдиспасубсдит

Специдиспасуперсдит

Специдиспасустедит

Специдиспасустадит

Специдиспозант

Специдиспесустодит

Специдиспесустидит

Специдиспесубсдит

Специдиспесуперсдит

Специдиспесустедит

Специдиспесустадит

Специфеномен

Специфеносустодит

Специфеносустидит

Специфеносубсдит

Специфеносуперсдит

Специфеносустедит

Специфеносустадит

Специсъщност

Специессустодит

Специессустидит

Специессубсдит

Специессуперсдит

Специессустедит

Специессустадит

Специдиспозит

Специдисписустодит

Специдисписустидит
≡ реалититатит

Специдисписубсдит

Специдисписуперсдит

Специдисписустедит

Специдисписустадит

Специдиспоид

Специдиспосустодит

Специдиспосустидит

Специдиспосубсдит

Специдиспосуперсдит

Специдиспосустедит

Специдиспосустадит

Специфит

Специсуст
оид

Специсустит

Специсубстанция

Специсуперстанта

Специсустант

Специсустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Кодиспозат

Кодиспасустодит

Кодиспасустидит

Кодиспасубсдит

Кодиспасуперсдит

Кодиспасустедит

Кодиспасустадит

Кодиспозант

Кодиспесустодит

Кодиспесустидит

Кодиспесубсдит

Кодиспесуперсдит

Кодиспесустедит

Кодиспесустадит

Кофеномен

Кофеносустодит

Кофеносустидит

Кофеносуперсдит

Кофеносустедит

Кофеносустадит

Косъщност

Коессустодит

Коессустидит

Коессубсдит

Коессуперсдит

Коессустедит

Коессустадит

Кодиспозит

Кодисписустодит

Кодисписустидит

Кодисписубсдит

Кодисписуперсдит

Кодисписустедит

Кодисписустадит

Кодиспоид

Кодиспосустодит

Кодиспосустидит

Кодиспосубсдит

Кодиспосуперсдит

Кодиспосустедит

Кодиспосустадит

Съдържание

Косустоид

Косустит

Косубстанция

Косуперстанта

Косустант

Косустат

Кофеносубсдит
≡ натуритит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фодиспозат

Фодиспасустодит

Фодиспасустидит

Фодиспасубсдит

Фодиспасуперсдит

Фодиспасустедит

Фодиспасустадит

Фодиспозант

Фодиспесустодит

Фодиспесустидит

Фодиспесубсдит

Фодиспесуперсдит

Фодиспесустедит

Фодиспесустадит

Фофеномен

Фофеносустодит

Фофеносустидит

Фофеносубсдит

Фофеносуперсдит ≡
фактитит

Фофеносустедит

Фофеносустадит

Фосъщност

Фоессустодит

Фоессустидит

Фоессубсдит

Фоессуперсдит

Фоессустедит

Фоессустадит

Фодиспозит

Фодисписустодит

Фодисписустидит

Фодисписубсдит

Фодисписуперсдит

Фодисписустедит

Фодисписустадит

Фодиспоид

Фодиспосустодит

Фодиспосустидит

Фодиспосубсдит

Фодиспосуперсдит

Фодиспосустедит

Фодиспосустадит

Форма

Фосустоид

Фосустит

Фосубстанция

Фосуперстанта

Фосустант

Фосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецедиспозат

Спецедиспасустодит

Спецедиспасустидит

Спецедиспасубсдит

Спецедиспасуперсдит

Спецедиспасустедит

Спецедиспасустадит

Спецедиспозант

Спецедиспесустодит

Спецедиспесустидит

Спецедиспесубсдит

Спецедиспесуперсдит

Спецедиспесустедит
≡ реалититинт

Спецедиспесустадит

Спецефеномен

Спецефеносустодит

Спецефеносустидит

Спецефеносубсдит

Спецефеносуперсдит

Спецефеносустедит

Спецефеносустадит

Спецесъщност

Спецеессустадит

Спецеессустидит

Спецеессубсдит

Спецеессуперсдит

Спецеессустедит

Спецеессустадит

Спецедиспозит

Спецедисписустодит

Спецедисписустидит

Спецедисписубсдит

Спецедисписуперсдит

Спецедисписустедит

Спецедисписустадит

Спецедиспоид

Спецедиспосустодит

Спецедиспосустидит

Спецедиспосубсдит

Спецедиспосуперсдит

Спецедиспосустедит

Спецедиспосустадит

Специфант

Спецесустоид

Спецесустит

Спецесубстанция

Спецесуперстанта

Спецесустант

Спецесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспозат

Спецадиспасустодит

Спецадиспасустидит

Спецадиспасубсдит

Спецадиспасуперсдит

Спецадиспасустедит

Спецадиспасустадит ≡

Спецадиспозант

Спецадиспесустодит

Спецадиспесустидит

Спецадиспесубсдит

Спецадиспесуперсдит

Спецадиспесустедит

Спецадиспесустадит

Спецафеномен

Спецафеносустодит

Спецафеносустидит

Спецафеносубсдит

Спецафеносуперсдит

Спецафеносустедит

Спецафеносустадит

Спецасъщност

Спецаессустодит

Спецаессустидит

Спецаессубсдит

Спецаессуперсдит

Спецадиспозит

Спецадисписустодит

Спецадисписустидит

Спецадисписубсдит

Спецадисписуперсдит

Спецадисписустедит

Спецадисписустадит

Спецадиспоид

Спецадиспосустодит

Спецадиспосустидит

Спецадиспосубсдит

Спецадиспосуперсдит

Спецадиспосустедит

Спецадиспосустадит

Специфат

Спецасустоид

Спецасустит

Спецасубстанция

Спецасуперстанта

Спецасустант

Спецасустат

Спецаессустедит

реалититит

Спецаессустадит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
integritic conceptual derelevant typical economic tensubtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа цялостностни концептуални
дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти и означавано с индекс DT-ZNSMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното
икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа
форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти
формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно,
тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото
тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и
от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти.
Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни)
могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови
техни пространства с още по-голям брой измерения.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически
тенсубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например форма и явление, форма, явление и субстанция).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); 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 цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенсубтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и но86
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------си името икономически ZS-хипертипоид, т.е. концептуален икономически
субти-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустоид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическата субтисубстанция и икономическата субтисуперстанта.
4. Икономическа субтисубстанция (съкр. – субтисубс).
5. Икономическа субтисуперстанта (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономическа субтисубстанция и икономическа субтисуперстанта.
7. Икономически субтисустат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща се
от икономическата субтисубстанция и икономическата субтисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтидиспоид (съкр. – субтидиспо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтидиспозит (съкр. – субтидиспи) – единство на икономическата субтисъщност и икономическото субтиявление (икономическия
субтифеномен).
4. Икономическа субтисъщност (съкр. – субтиес).
5. Икономическо субтиявление (съкр. – субтифено) (икономически субтифеномен).
6. Икономически субтидиспозант (съкр. – субтидиспе) – общо понятие за
икономическа субтисъщност и икономическо субтиявление.
7. Икономически субтидиспозат (съкр. – субтидиспа) – двойка, състояща
се от икономическата субтисъщност и икономическото субтиявление.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецоид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецифит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическото субтисъдържание и икономическата субтиформа.
4. Икономическо субтисъдържание (съкр. – субтико).
5. Икономическа субтиформа (съкр. – субтифо).
6. Икономически субтиспецифант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономическо субтисъдържание и икономическа субтиформа.
7. Икономически субтиспецифат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическото субтисъдържание и икономическата субтиформа.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни цялостностни концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-ZNSMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-ZNSMR-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс
DT-ZNSMR-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-ZNSMR-AC/B-1
DT-ZNSMR-AC/B-2
DT-ZNSMR-AC/B-3
DT-ZNSMR-AC/B-4
DT-ZNSMR-AC/B-5
DT-ZNSMR-AC/B-6
B

DT-ZNSMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецифат

Субтиспецасустодит

Субтиспецасустидит

Субтиспецасубсдит

Субтиспецасуперсдит

Субтиспецасустедит

Субтиспецасустадит ≡
субтисустратит

Субтиспецифант

Субтиспецесустодит

Субтиспецесустидит

Субтиспецесубсдит

Субтиспецесуперсдит

Субтиспецесустедит ≡
субтисустратинт

Субтиспецесустадит

Субтиформа

Субтифосустодит

Субтифосустидит

Субтифосубсдит

Субтифосуперсдит
≡ субтисуперстратит

Субтифосустедит

Субтифосустадит

Субтисъдържание

Субтикосустодит

Субтикосустидит

Субтикосуперсдит

Субтикосустедит

Субтикосустадит

Субтиспецифит

Субтиспецисустодит

Субтиспецисустидит
≡ субтисустрататит

Субтиспецисубсдит

Субтиспецисуперсдит

Субтиспецисустедит

Субтиспецисустадит

Субтиспецоид

Субтиспецосустодит
≡ субтисустрататитоид

Субтиспецосустидит

Субтиспецосубсдит

Субтиспецосуперсдит

Субтиспецосустедит

Субтиспецосустадит

ZS-Хипертипоид

Субтисустоид

Субтисустит

Субтисубстанция

Субтисуперстанта

Субтисустант

Субтисустат

Субтикосубсдит≡
субтисубстратит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспоид

Субтиспецадиспосустодит

Субтиспецадиспосустидит

Субтиспецадиспосубсдит

Субтиспецадиспосуперсдит

Субтиспецадиспосустедит

Субтиспецадиспосустадит

Субтиспецедиспоид

Субтиспецедиспосустодит

Субтиспецедиспосустидит

Субтиспецедиспосубсдит

Субтиспецедиспосуперсдит

Субтиспецедиспосустедит

Субтиспецедиспосустадит

Субтифодиспоид

Субтифодиспосустодит

Субтифодиспосустидит

Субтифодиспосубсдит

Субтифодиспосуперсдит

Субтифодиспосустедит

Субтифодиспосустадит

Субтикодиспоид

Субтикодиспосустодит

Субтикодиспосустидит

Субтикодиспосуперсдит

Субтикодиспосустедит

Субтикодиспосустадит

Субтиспецидиспоид

Субтиспецидиспосустодит

Субтиспецидиспосустидит

Субтиспецидиспосуперсдит

Субтиспецидиспосустедит

Субтиспецидиспосустадит

Субтиспецодиспоид

Субтиспецодиспосустодит
≡ субтиреалититатитоид

Субтиспецодиспосустидит

Субтиспецодиспосубсдит

Субтиспецодиспосуперсдит

Субтиспецодиспосустедит

Субтиспецодиспосустадит

Субтидиспоид

Субтидиспосустоид

Субтидиспосустит

Субтидиспосубстанция

Субтидиспосуперстанта

Субтисиспосустант

Субтисиспосустат

Субтикодиспосубсдит
Субтиспецидиспосубсдит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспозит

Субтиспецадисписустодит

Субтиспецадисписустидит

Субтиспецадисписубсдит

Субтисубтиспецадисписуперс-

Субтиспецадисписустедит

Субтиспецадисписустадит

Субтиспецедиспозит

Субтиспецедисписустодит

Субтиспецедисписустидит

Субтиспецедисписубсдит

Субтиспецедисписуперсдит

Субтиспецедисписустедит

Субтиспецедисписустадит

Субтифодиспозит

Субтифодисписустодит

Субтифодисписустидит

Субтифодисписубсдит

Субтифодисписуперсдит

Субтифодисписустедит

Субтифодисписустадит

СубтиКодиспозит

Субтикодисписустодит

Субтикодисписустидит

Субтикодисписубсдит

Субтикодисписуперсдит

Субтикодисписустедит

Субтикодисписустадит

Субтиспецидиспозит

Субтиспецидисписустодит

Субтиспецидисписустидит ≡ субтиреалититатит

Субтиспецидисписубсдит

Субтиспецидисписуперсдит

Субтиспецидисписустедит

Субтиспецидисписустадит

Субтиспецодиспозит

Субтиспецодисписустодит

Субтиспецодисписустидит

Субтиспецодисписубсдит

Субтиспецодисписуперсдит

Субтиспецодисписустедит

Субтиспецодисписустадит

Субтидиспозит

Субтидисписустоид

Субтидисписустит

Субтидисписубстанция

Субтидисписуперстанта

Субтидисписустант

Субтидисписустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасъщност

Субтиспецаессустодит

Субтиспецаессустидит

Субтисубтиспецаессубсдит

Субтиспецаессуперсдит

Субтиспецаессустедит

Субтиспецаессустадит

Субтиспецесъщност

Субтиспецеессустодит

Субтиспецеессустидит

Субтисубтиспецеессубсдит

Субтисубтиспецеессуперсдит

Субтиспецеессустедит

Субтиспецеессустадит

Субтифосъщност

Субтифоессустодит

Субтифоессустидит

Субтифоессубсдит

Субтифоессуперсдит

Субтифоессустедит

Субтифоессустадит

Субтико-същност

Субтикоессустодит

Субтикоессустидит

Субтикоессубсдит ≡
субтинатуритит

Субтикоессуперсдит

Субтикоессустедит

Субтикоессустадит

Субтиспецисъщност

Субтиспециессустодит

Субтиспециессустидит

Субтиспециессубсдит

Субтиспециессуперсдит

Субтиспециессустедит

Субтиспециессустадит

Субтиспецосъщност

Субтиспецоессустодит

Субтиспецоессустидит

Субтиспецоессубсдит

Субтиспецоессуперсдит

Субтиспецоессустедит

Субтиспецоессустадит

Субтисъщност

Субтиессустоид

Субтиессустит

Субтиессубстанция

Субтиессуперстанта

Субтиессустант

Субтиессустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецафеномен

Субтиспецафеносустодит

Субтиспецафеносустидит

Субтиспецафносубсдит

Субтиспецафеносуперсдит

Субтиспецафеносустедит

Субтиспецафеносустадит

Субтиспецефеномен

Субтиспецефеносустодит

Субтиспецефеносустидит

Субтиспецефеносубсдит

Субтисубтиспецефеносуперс-

Субтиспецефеносустедит

Субтиспецефеносустадит

Субтифофеномен

Субтифофеносустодит

Субтифофеносустидит

Субтифофеносубсдит

Субтифофеносуперсдит
≡ субтифактитит

Субтифофеносустедит

Субтифофеносустадит

Субтикофеномен

Субтикофеносустодит

Субтикофеносустидит

Субтикофеносубсдит

Субтикофеносуперсдит

Субтикофеносустедит

Субтикофеносустадит

Субтиспецифеномен

Субтиспецифеносустодит

Субтиспецифеносустидит

Субтиспецифеносубсдит

Субтиспецифеносуперсдит

Субтиспецифеносустедит

Субтиспецифеносустадит

Субтиспецофеномен

Субтиспецофеносустодит

Субтиспецофеносустидит

Субтиспецофеносубсдит

Субтиспецофеносуперсдит

Субтиспецофеносустедит

Субтиспецофеносустадит

Субтифеномен

Субтифеносустоид

Субтифеносустит

Субтифеносубстанция

Субтифеносуперстанта

Субтифеносустант

Субтифеносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспозант

Субтиспецадиспесустодит

Субтиспецадиспесустидит

Субтиспецадиспесубсдит

Субтиспецадиспесуперсдит

Субтиспецадиспесустедит

Субтиспецадиспесустадит

Субтиспецедиспозант

Субтиспецедиспесустодит

Субтиспецедиспесустидит

Субтиспецедиспесубсдит

Субтиспецедиспесуперсдит

Субтиспецедиспесустедит ≡
субтиреалититинт

Субтиспецедиспесустадит

Субтифодиспозант

Субтифодиспесустодит

Субтифодиспесустидит

Субтифодиспесубсдит

Субтифодиспесуперсдит

Субтифодиспесустедит

Субтифодиспесустадит

Субтикодиспозант

Субтикодиспесустодит

Субтикодиспесустидит

Субтикодиспесубсдит

Субтикодиспесуперсдит

Субтикодиспесустедит

Субтикодиспесустадит

Субтиспецидиспозант

Субтиспецидиспесустодит

Субтиспецидиспесустидит

Субтиспецидиспесубсдит

Субтиспецидиспесуперсдит

Субтиспецидиспесустедит

Субтиспецидиспесустадит

Субтиспецодиспозант

Субтиспецодиспесустодит

Субтиспецодиспесустидит

Субтиспецодиспесубсдит

Субтиспецодиспесуперсдит

Субтиспецодиспесустедит

Субтиспецодиспесустадит

Субтидиспозант

Субтидиспесустоид

Субтидиспесустит

Субтидиспесубстанция

Субтидиспесуперстанта

Субтидиспесустант

Субтидиспесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспозат

Субтиспецадиспасустодит

Субтиспецадиспасустидит

Субтисубтиспецадиспасубсдит

Субтиспецадиспасуперсдит

Субтиспецадиспасустедит

Субтиспецадиспасустадит ≡
субтиреалититит

Субтиспецедиспозат

Субтиспецедиспасустодит

Субтиспецедиспасустидит

Субтиспецедиспасубсдит

Субтиспецедиспасуперсдит

Субтиспецедиспасустедит

Субтиспецедиспасустадит

Субтифодиспозат

Субтифодиспасустодит

Субтифодиспасустидит

Субтифодиспасубсдит

Субтифодиспасуперсдит

Субтифодиспасустедит

Субтифодиспасустадит

Субтикодиспозат

Субтикодиспасустодит

Субтикодиспасустидит

Субтикодиспасубсдит

Субтикодиспасуперсдит

Субтикодиспасустедит

Субтикодиспасустадит

Субтиспецидиспозат

Субтиспецидиспасустодит

Субтиспецидиспасустидит

Субтиспецидиспасубсдит

Субтиспецидиспасуперсдит

Субтиспецидиспасустедит

Субтиспецидиспасустадит

Субтиспецодисп
озат

Субтиспецодиспасустодит

Субтиспецодиспасустидит

Субтиспецодиспасубсдит

Субтиспецодиспасуперсдит

Субтиспецодиспасустедит

Субтиспецодиспасустадит

Субтидиспозат

Субтидиспасустоид

Субтидиспасустит

Субтидиспасубстанция

Субтидиспасуперстанта

Субтидиспасустант

Субтидиспасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-ZNSMR-BC/A-1
DT-ZNSMR-BC/A-2
DT-ZNSMR-BC/A-3
DT-ZNSMR-BC/A-4
DT-ZNSMR-BC/A-5

A

DT-ZNSMR-BC/A-6
DT-ZNSMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти

97
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецифат

Субтиспецадисподит

Субтиспецадиспидит

Субтиспецаесдит

Субтиспецафенодит

Субтиспецадиспедит

Субтиспецадиспадит ≡
субтиесфеноформатит

Субтиспецифант

Субтиспецедисподит

Субтиспецедиспидит

Субтиспецеесдит

Субтиспецефенодит

Субтиспецедисп
едит ≡
субтиесфеноформ
атинт

Субтиспецедиспадит

Субтиформа

Субтифодисподит

Субтифодиспидит

Субтифоесдит

Субтифофенодит ≡
субтифеноформатит

Субтифодиспедит

Субтифодиспадит

Субтисъдържание

Субтикодисподит

Субтикодиспидит

Субтикоесдит ≡
субтиесконтентит

Субтикофенодит

Субтикодиспедит

Субтикодиспадит

Субтиспецифит

Субтиспецидисподит

Субтиспецидисп
идит ≡
субтиесфеноформататит

Субтиспециесдит

Субтиспецифенодит

Субтиспецоид

Субтиспецодисподит
≡ субтиесфеноформататитоид

Субтиспецодиспидит

Субтиспецоесдит

Субтиспецофенодит

Субтиспецодиспедит

Субтиспецодиспадит

ZS-Хипертипоид

Субтидиспоид

Субтидиспозит

Субтисъщност

Субтифеномен

Субтидиспозант

Субтидиспозат

Субтиспецидиспедит

Субтиспецидиспадит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустоид

Субтиспецадиспосустодит

Субтиспецадисписустодит

Субтиспецаессустодит

Субтиспецафеносустодит

Субтиспецадиспесустодит

Субтиспецадиспасустодит

Субтиспецесустоид

Субтиспецедиспосустодит

Субтиспецедисписустодит

Субтиспецеессустодит

Субтиспецефеносустодит

Субтиспецедиспесустодит

Субтиспецедиспасустодит

Субтифосустоид

Субтифодиспосустодит

Субтифодисписустодит

Субтифоессустодит

Субтифофеносустодит

Субтифодиспесустодит

Субтифодиспасустодит

Субтикосустоид

Субтикодиспосустодит

Субтикодисписустодит

Субтикоессустодит

Субтикофеносустодит

Субтикодиспесустодит

Субтикодиспасустодит

Субтиспецисустоид

Субтиспецидиспосустодит

Субтиспецидисписустодит

Субтиспециессустодит

Субтиспецифеносустодит

Субтиспецидиспесустодит

Субтиспецидиспасустодит

Субтиспецосустоид

Субтиспецодиспосустодит
≡ субтиреалититатитоид

Субтиспецодисписустодит

Субтиспецоессустодит

Субтисубтиспецофеносустодит

Субтиспецодиспесустодит

Субтиспецодиспасустодит

Субтисустоид

Субтидиспосустоид

Субтисисписустоид

Субтиессустоид

Субтифеносустоид

Субтидиспесустоид

Субтидиспасустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустит

Субтиспецадиспосустидит

Субтиспецадисписуститдит

Субтиспецаессустидит

Субтиспецафеносустидит

Субтиспецадиспесустидит

Субтиспецадиспасустидит

Субтиспецесустит

Субтиспецедиспосустидит

Субтиспецедисписустидит

Субтиспецеессустидит

Субтиспецефеносустидит

Субтиспецедиспесустидит

Субтиспецедиспасустидит

Субтифосустит

Субтифодиспосустидит

Субтифодисписустидит

Субтифоессустидит

Субтифофеносустидит

Субтифодиспесустидит

Субтифодиспасустидит

Субтикосустит

Субтикодиспосустидит

Субтикодисписустидит

Субтикоессустидит

Субтикофеносустидит

Субтикодиспесустидит

Субтикодиспасустидит

Субтиспецису
стит

Субтиспецидиспосустидит

Субтиспецидисписустидит ≡ субтиреалититатит

Субтиспециессустидит

Субтиспецифеносустидит

Субтисубтиспецидиспесусти-

Субтиспецидиспасустидит

Субтиспецосустит

Субтиспецодиспосустидит

Субтиспецодисписустидит

Субтиспецоессустидит

Субтиспецофеносустидит

Субтисубтиспецодиспесусти-

Субтиспецодиспасустидит

Субтисустит

Субтидиспосустит

Субтидисписустит

Субтиессустит

Субтифеносустит

Субтидиспесустит

Субтидиспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

100

325

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасубстанция

Субтиспецадиспосубсдит

Субтиспецадисписубсдит

Субтиспецаессубсдит

Субтиспецафеносубсдит

Субтиспецадиспесубсдит

Субтиспецадиспасубсдит

Субтиспецесубстанция

Субтиспецедиспосубсдит

Субтиспецедисписубсдит

Субтиспецеессубсдит

Субтиспецефеносубсдит

Субтиспецедиспесубсдит

Субтиспецедиспасубсдит

Субтифосубстанция

Субтифодиспосубсдит

Субтифодисписубсдит

Субтифоессубсдит

Субтифофеносубсдит

Субтифодиспесубсдит

Субтифодиспасубсдит

Субтикосубстанция

Субтикодиспосубсдит

Субтикодисписубсдит

Субтикофеносубсдит

Субтикодиспесубсдит

Субтикодиспасубсдит

Субтиспецисубстанция

Субтиспецидиспосубсдит

Субтиспецидисписубсдит

Субтиспециессубсдит

Субтиспецифеносубсдит

Субтиспецидиспесубсдит

Субтиспецидиспасубсдит

Субтиспецосубстанция

Субтиспецодиспосубсдит

Субтиспецодисписубсдит

Субтиспецоессубсдит

Субтиспецофеносубсдит

Субтиспецодиспесубсдит

Субтиспецодиспасубсдит

Субтисубстанция

Субтидиспосубстанция

Субтидисписубстанция

Субтиессубстанция

Субтифеносубстанция

Субтидиспесубстанция

Субтидиспасубстанция

Субтикоессубсдит ≡
субтинатуритит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

101

326

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасуперстанта

Субтиспецадиспосуперсдит

Субтиспецадисписуперсдит

Субтиспецаессуперсдит

Субтиспецафеносуперсдит

Субтиспецадиспесуперсдит

Субтиспецадиспасуперсдит

Субтиспецесуперстанта

Субтиспецедиспосуперсдит

Субтиспецедисписуперсдит

Субтиспецеессуперсдит

Субтиспецефеносуперсдит

Субтиспецедиспесуперсдит

Субтиспецедиспасуперсдит

Субтифосуперстанта

Субтифодиспосуперсдит

Субтифодисписуперсдит

Субтифоессуперсдит

Субтифофеносуперсдит
≡ субтифактитит

Субтифодиспесуперсдит

Субтифодиспасуперсдит

Субтикосуперстанта

Субтикодиспосуперсдит

Субтикодисписуперсдит

Субтикоессуперсдит

Субтикофеносуперсдит

Субтикодиспесуперсдит

Субтикодиспасуперсдит

Субтиспецисуперстанта

Субтиспецидиспосуперсдит

Субтиспецидисписуперсдит

Субтиспециессуперсдит

Субтиспецифеносуперсдит

Субтиспецидиспесуперсдит

Субтиспецидиспасуперсдит

Субтиспецосуперстанта

Субтиспецодиспосуперсдит

Субтиспецодисписуперсдит

Субтиспецоессуперсдит

Субтиспецофеносуперсдит

Субтиспецодиспесуперсдит

Субтиспецодиспасуперсдит

Субтисуперстанта

Субтидиспосуперстанта

Субтидисписуперстанта

Субтиессуперстанта

Субтифеносуперстанта

Субтидиспесуперстанта

Субтидиспасуперстанта

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустант

Субтиспецадиспосустедит

Субтиспецадисписустедит

Субтиспецаессустедит

Субтиспецафеносустедит

Субтиспецадиспесустедит

Субтиспецадиспасустедит

Субтиспецесустант

Субтиспецедиспосустедит

Субтиспецедисписустедит

Субтиспецеессустедит

Субтиспецефеносустедит

Субтиспецедиспесустедит

Субтиспецедиспасустедит

Субтифосустант

Субтифодиспосустедит

Субтифодисписустедит

Субтифоессустедит

Субтифофеносустедит

Субтиспецедиспесустедит ≡
субтиреалити-

Субтифодиспасустедит

Субтикосустант

Субтикодиспосустедит

Субтикодисписустедит

Субтикоессустедит

Субтикофеносустедит

Субтикодиспесустедит

Субтиспецису
стант

Субтиспецидиспосустедит

Субтиспецидисписустедит

Субтиспециессустедит

Субтиспецифеносустедит

Субтиспецидиспесустедит

Субтиспецидиспасустедит

Субтиспецосустант

Субтиспецодиспосустедит

Субтиспецодисписустедит

Субтиспецоессустедит

Субтиспецофеносустедит

Субтиспецодиспесустедит

Субтиспецодиспасустедит

Субтисустант

Субтидиспосустант

Субтидисписустант

Субтиессустант

Субтифеносустант

Субтидиспесустант

Субтидиспасустант

Субтикодиспасустедит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустат

Субтиспецадиспосустадит

Субтиспецадисписустадит

Субтиспецаессустадит

Субтиспецафеносустадит

Субтиспецадиспесустадит

Субтиспецадиспасустадит ≡
субтиреалититит

Субтиспецесустат

Субтиспецедиспосустадит

Субтиспецедисписустадит

Субтиспецеессустадит

Субтиспецефеносустадит

Субтиспецедиспесустадит

Субтиспецедиспасустадит

Субтифосустат

Субтифодиспосустадит

Субтифодисписустадит

Субтифоессустадит

Субтифофеносустадит

Субтифодиспесустадит

Субтифодиспасустадит

Субтикосустат

Субтикодиспосустадит

Субтикодисписустадит

Субтикоессустадит

Субтикофеносустадит

Субтикодиспесустадит

Субтикодиспасустадит

Субтиспецисустат

Субтиспецидиспосустадит

Субтиспецидисписустадит

Субтиспециессустадит

Субтиспецифеносустадит

Субтиспецидиспесустадит

Субтиспецидиспасустадит

Субтиспецосустат

Субтиспецодиспосустадит

Субтиспецодисписустадит

Субтиспецоессустадит

Субтиспецофеносустадит

Субтиспецодиспесустадит

Субтиспецодиспасустадит

Субтисустат

Субтисиспосустат

Субтидисписустат

Субтиессустат

Субтифеносустат

Субтидиспесустат

Субтидиспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-ZNSMR-AB/C-7
DT-ZNSMR-AB/C-6
DT-ZNSMR-AB/C-5
DT-ZNSMR-AB/C-4
DT-ZNSMR-AB/C-3
DT-ZNSMR-AB/C-2
A
DT-ZNSMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични
икономически тенсубтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспозат

Субтидиспасустодит

Субтидиспасустидит

Субтидиспасубсдит

Субтидиспасуперсдит

Субтидиспасустедит

Субтидиспасустадит ≡
субтисусенстит

Субтидиспозант

Субтидиспесустодит

Субтидиспесустидит

Субтидиспесубсдит

Субтидиспесуперсдит

Субтидиспесустедит ≡
субтисусенстинт

Субтидиспесустадит

Субтифеномен

Субтифеносустодит

Субтифеносустидит

Субтифеносубсдит

Субтифеносуперсдит
≡ субтисупсенстит

Субтифеносустедит

Субтифеносустадит

Субтисъщност

Субтиессустодит

Субтиессустидит

Субтиессуперсдит

Субтиессустедит

Субтиессустадит

Субтидисписубсдит

Субтидисписуперсдит

Субтидисписустедит

Субтидисписустадит

Субтидиспосубсдит

Субтидиспосуперсдит

Субтидиспосустедит

Субтидиспосустадит

Субтисубстанция

Субтисуперстанта

Субтисустант

Субтисустат

Субтиессубсдит ≡
субти-

сенстит
Субтидисписустидит
≡ субтисусенстатит

Субтидиспозит

Субтидисписустодит

Субтидиспоид

Субтидиспосустодит
≡ субтисусенстатитоид

Субтидиспосустидит

ZS-Хипертипоид

Субтисустоид

Субтисустит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Субтиспецодиспозат

Субтиспецодиспасустодит

Субтиспецодиспасустидит

Субтиспецодиспозант

Субтиспецодиспесустодит

Субтиспецодиспесустидит

Субтиспецофеномен

Субтиспецофеносустодит

Субтиспецофеносустидит

Субтиспецоессустадит

Субтиспецоессустидит

Субтиспецодисписустодит

Субтиспецодисписустидит

Субтиспецодиспоид

Субтиспецодиспосустодит
≡ субтиреалититатитоид

Субтиспецодиспосустидит

Субтиспецоид

Субтиспецосустоид

Субтиспецосустит

Субтиспецосъщност
Субтиспецодиспозит

Субтиспецодиспасуперсдит

Субтиспецодиспасустедит

Субтиспецодиспасустадит

Субтиспецодиспесубсдит

Субтиспецодиспесуперсдит

Субтиспецодиспесустедит

Субтиспецодиспесустадит

Субтиспецофеносубсдит

Субтиспецофеносуперсдит

Субтиспецофеносустедат

Субтиспецофеносустадат

Субтиспецоессуперсдит

Субтиспецоессустедит

Субтиспецоессустадит

Субтиспецодисписуперсдит

Субтиспецодисписустедит

Субтиспецодисписустадит

Субтиспецодиспосубсдит

Субтиспецодиспосуперсдит

Субтиспецодиспосустедит

Субтиспецодиспосустадит

Субтиспецосубстанция

Субтиспецосуперстанта

Субтиспецосустант

Субтиспецосустат

Субтиспецодиспасубсдит

Субтиспецоессубсдит
Субтиспецодисписубсдит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Субтиспецидиспозат

Субтиспецидиспасустодит

Субтиспецидиспасустидит

Субтиспецидиспасубсдит

Субтиспецидиспасуперсдит

Субтиспецидиспасустедит

Субтиспецидиспасустадит

Субтиспецидиспозант

Субтиспецидиспесустодит

Субтиспецидиспесустидит

Субтиспецидиспесубсдит

Субтиспецидиспесуперсдит

Субтиспецидиспесустедит

Субтиспецидиспесустадит

Субтиспецифеномен

Субтиспецифеносустодит

Субтиспецифеносустидит

Субтиспецифеносубсдит

Субтиспецифеносуперсдит

Субтиспецифеносустедит

Субтиспецифеносустадит

Субтиспецисъщност

Субтиспециессустодит

Субтиспециессустидит

Субтиспециессубсдит

Субтиспециессуперсдит

Субтиспециессустедит

Субтиспециессустадит

Субтиспецидиспозит

Субтиспецидисписустодит

Субтиспецидисписустидит ≡
субтиреалититатит

Субтиспецидисписубсдит

Субтиспецидисписуперсдит

Субтиспецидисписустедит

Субтиспецидисписустадит

Субтиспецидиспоид

Субтиспецидиспосустодит

Субтиспецидиспосустидит

Субтиспецидиспосубсдит

Субтиспецидиспосуперсдит

Субтиспецидиспосустедит

Субтиспецидиспосустадит

Субтиспецифит

Субтиспецисустоид

Субтиспецисустит

Субтиспецисубстанция

Субтиспецисуперстанта

Субтиспецисустант

Субтиспецисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтикодиспозат

Субтикодиспасустодит

Субтикодиспасустидит

Субтикодиспасубсдит

Субтикодиспасуперсдит

Субтикодиспасустедит

Субтикодиспасустадит

Субтикодиспозант

Субтикодиспесустодит

Субтикодиспесустидит

Субтикодиспесубсдит

Субтикодиспесуперсдит

Субтикодиспесустедит

Субтикодиспесустадит

Субтикофеномен

Субтикофеносустодит

Субтикофеносустидит

Субтикофеносубсдит

Субтикофеносуперсдит

Субтикофеносустедит

Субтикофеносустадит

Субтикосъщност

Субтикоессустодит

Субтикоессустидит

Субтикоессубсдит ≡
субтинатуритит

Субтикоессуперсдит

Субтикоессустедит

Субтикоессустадит

Субтикодиспозит

Субтикодисписустодит

Субтиспецидисписустидит

Субтикодисписубсдит

Субтикодисписуперсдит

Субтикодисписустедит

Субтикодисписустадит

Субтикодиспоид

Субтикодиспосустодит

Субтикодиспосустидит

Субтикодиспосубсдит

Субтикодиспосуперсдит

Субтикодиспосустедит

Субтикодиспосустадит

Субтисъдържание

Субтикосустоид

Субтикосустит

Субтикосубстанция

Субтикосуперстанта

Субтикосустант

Субтикосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни цялостностни
концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AB/C4) (Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтифодиспасустодит

Субтифодиспасустидит

Субтифодиспасубсдит

Субтифодиспасуперсдит

Субтифодиспасустедит

Субтифодиспасустадит

Субтифодиспозант

Субтифодиспесустодит

Субтифодиспесустидит

Субтифодиспесубсдит

Субтифодиспесуперсдит

Субтифодиспесустедит

Субтифодиспесустадит

Субтифофеномен

Субтифофеносустодит

Субтифофеносустидит

Субтифофеносубсдит

Субтифофеносуперсдит
≡ субтифактитит

Субтифофеносустедит

Субтифофеносустадит

Субтифосъщност

Субтифоессустодит

Субтифоессустидит

Субтифоессубсдит

Субтифоессуперсдит

Субтифоессустедит

Субтифоессустадит

Субтифодиспозит

Субтифодисписустодит

Субтифодисписустидит

Субтифодисписубсдит

Субтифодисписуперсдит

Субтифодисписустедит

Субтифодисписустадит

Субтифодиспоид

Субтифодиспосустодит

Субтифодиспосустидит

Субтифодиспосубсдит

Субтифодиспосуперсдит

Субтифодиспосустедит

Субтифодиспосустадит

Субтиформа

Субтифосустоид

Субтифосустит

Субтифосубстанция

Субтифосуперстанта

Субтифосустант

Субтифосустат

Субтифодиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецедиспозат

Субтиспецедиспасустодит

Субтиспецедиспасустидит

Субтиспецедиспасубсдит

Субтиспецедиспасуперсдит

Субтиспецедиспасустедит

Субтиспецедиспасустадит

Субтиспецедиспозант

Субтиспецедиспесустодит

Субтиспецедиспесустидит

Субтиспецедиспесубсдит

Субтиспецедиспесуперсдит

Субтиспецедиспесустедит ≡
субтиреалититинт

Субтиспецедиспесустадит

Субтиспецефеномен

Субтиспецефеносустодит

Субтиспецефеносустидит

Субтиспецефеносубсдит

Субтиспецефеносуперсдит

Субтиспецефеносустедит

Субтиспецефеносустадит

Субтиспецесъ
щност

Субтиспецеессустадит

Субтиспецеессустидит

Субтиспецеессубсдит

Субтиспецеессуперсдит

Субтиспецеессустедит

Субтиспецеессустадит

Субтиспецедиспозит

Субтиспецедисписустодит

Субтиспецедисписустидит

Субтисубтиспецедисписубсдит

Субтиспецедисписуперсдит

Субтиспецедисписустедит

Субтиспецедисписустадит

Субтиспецедиспоид

Субтиспецедиспосустодит

Субтиспецедиспосустидит

Субтиспецедиспосубсдит

Субтиспецедиспосуперсдит

Субтиспецедиспосустедит

Субтиспецедиспосустадит

Субтиспецифант

Субтиспецесустоид

Субтиспецесустит

Субтиспецесубстанция

Субтиспецесуперстанта

Субтиспецесустант

Субтиспецесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспасустодит

Субтиспецадиспасустидит

Субтиспецадиспасубсдит

Субтиспецадиспасуперсдит

Субтиспецадиспасустедит

Субтиспецадиспасустадит ≡
субтиреалититит

Субтиспецадиспозант

Субтиспецадиспесустодит

Субтиспецадиспесустидит

Субтиспецадиспесубсдит

Субтиспецадиспесуперсдит

Субтиспецадиспесустедит

Субтиспецадиспесустадит

Субтиспецафеномен

Субтиспецафеносустодит

Субтиспецафеносустидит

Субтиспецафеносубсдит

Субтиспецафеносуперсдит

Субтиспецафеносустедит

Субтиспецафеносустадит

Субтиспецасъщност

Субтиспецаессустодит

Субтиспецаессустидит

Субтиспецаессубсдит

Субтиспецаессуперсдит

Субтиспецаессустедит

Субтиспецаессустадит

Субтиспецадиспозит

Субтиспецадисписустодит

Субтиспецадисписустидит

Субтиспецадисписубсдит

Субтиспецадисписуперсдит

Субтиспецадисписустедит

Субтиспецадисписустадит

Субтиспецадиспоид

Субтиспецади
спосустодит

Субтиспецадиспосустидит

Субтисубтиспецадиспосубсдит

Субтиспецадиспосуперсдит

Субтиспецадиспосустедит

Субтиспецадиспосустадит

Субтиспецифат

Субтиспецасустоид

Субтиспецасустит

Субтиспецасубстанция

Субтиспецасуперстанта

Субтиспецасустант

Субтиспецасустат

Субтиспецадиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни цялостностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
112

337

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the integritic
operative derelevant typical economic exoobsiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа цялостностни оперативни дерелвантни
типични икономически ексообсиингредиенти и означавано с индекс DTHEQMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж.
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс
C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното
икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент,
принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на
повече от един класификационен критерий – като производен икономически
ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо
пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните оперативни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например контединт (оперативен актив) и транссигнитит (трансзначимост),
контединт, транссигнитит и субстат).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); 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 цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексообсиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HQхипертипотеид, т.е. оперативен икономически обси-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустотаид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустататит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубстат и икономическия обсисуперстат.
4. Икономически обсисубстат (съкр. – обсисубс) (същото като икономическа обсисъставност).
5. Икономически обсисуперстат (съкр. – обсисуперс) (същото като икономически обсизапас).
6. Икономически обсисустататант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубстат и икономически обсисуперстат.
7. Икономически обсисустататат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща
се от икономическия обсисубстат и икономическия обсисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисигнотеид (съкр. – обсисигно) (същото като икономически обсиинтерес) – общо понятие за обективните значения на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически обсисигнитит (съкр. – обсисигни) (същото като уницентален икономически обсиинтерес) – единство на икономическия обситранссигнитит и икономическия обсиинсигнитит.
4. Икономически обситранссигнитит (съкр. – обситранс) (същото като
трансцентален икономически обсиинтерес).
5. Икономически обсиинсигнитит (съкр. – обсиинсиг) (същото като инцентален икономически обсиинтерес).
6. Икономически обсисигнитант (съкр. – обсисигне) (същото като центален икономически обсиинтерес) – общо понятие за икономически обситранссигнитит и икономически обсиинсигнитит.
7. Икономически обсисигнитат (съкр. – обсисигна) – двойка, състояща се
от икономическия обситранссигнитит и икономическия обсиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиконтотеид (съкр. – обсиконто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиконтетит (съкр. – обсиконти) (същото като икономическа обсиудовлетвореност) – единство на икономическия обсиконтедент и
икономическия обсиконтединт.
4. Икономически обсиконтедент (съкр. – обсиконде) (същото като икономическа обсиизгодност и като икономическо обсисъстояние).
5. Икономически обсиконтединт (съкр. – обсиконди) (същото като
икономическа обсизадоволеност и като икономически обсиактив).
6. Икономически обсиузеконтединт (съкр. – обсиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема обсизадоволеност и като ползваем икономически обсиактив).
7. Икономически обсиестконтединт (съкр. – обсиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна обсизадоволеност и като сметен икономически обсиактив).
8. Икономически обсиконтетант (съкр. – обсиконте) (същото като икономическа обсипригодност) – общо понятие за икономически обсиконтедент и
икономически обсиконтединт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Икономически обсиконтетат (съкр. – обсиконта) – двойка, състояща се
от икономическия обсиконтедент и икономическия обсиконтединт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
оперативни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантносустататантни цялостностни оперативни дерелвантни типични икономически
ексообсиингредиенти (с индекс DT-HEQMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до
1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни цялостностни
оперативни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти (с индекс DT-HEQMR-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като контотеидноразгърнати сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелвантни
типични икономически ексообсиингредиенти (с индекс DT-HEQMR-AB/C)
(вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти
са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са представени в
разгърнат вид.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-HEQMR-AC/B-1
DT-HEQMR-AC/B-2
DT-HEQMR-AC/B-3
DT-HEQMR-AC/B-4
DT-HEQMR-AC/B-5
DT-HEQMR-AC/B-6
B

DT-HEQMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтетат

Обсиконтасустотадит

Обсиконтасуститадит

Обсиконтасубстадит

Обсиконтасуперстадит

Обсиконтасустетадит

Обсиконтасустатадит

Обсиконтетант

Обсиконтесустотадит

Обсиконтесуститадит

Обсиконтесубстадит

Обсиконтесуперстадит

Обсиконтесустетадит

Обсиконтесустатадит

Обсиестконтединт

Обсиесткондисустотадит

Обсиесткондисуститадит

Обсиесткондисубстадит

Обсиесткондисуперстадит

Обсиесткондисустетадит

Обсиесткондисустатадит

Обсиузеконтединт

Обсиузекондисустотадит

Обсиузекондисуститадит

Обсиузекондисубстадит

Обсиузекондисуперстадит

Обсиузекондисустетадит

Обсиузекондисустатадит

Обсиконтединт

Обсикондисустотадит

Обсикондисуститадит

Обсикондисубстадит

Обсикондисуперстадит

Обсикондисустетадит

Обсикондисустатадит

Обсиконтедент

Обсикондесустотадит

Обсикондесуститадит

Обсикондесубстадит

Обсикондесуперстадит

Обсикондесустетадит

Обсикондесустатадит

Обсиконтетит

Обсиконтисустотадит

Обсиконтисуститадит

Обсиконтисубстадит

Обсиконтисуперстадит

Обсиконтисустетадит

Обсиконтисустатадит

Обсиконтотеид

Обсиконтосустотадит

Обсиконтосуститадит

Обсиконтосубстадит

Обсиконтосуперстадит

Обсиконтосустетадит

Обсиконтосустатадит

HQХипертипотеид

Обсисустотаид

Обсисустататит

Обсисубстат

Обсисуперстат

Обсисустататант

Обсисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обсиактив

Сметен икономически
обсиактив и
икономическа
обсисъставност

Сметен икономически
обсиактив и
икономически
обсизапас

Ползваем
икономически
обсиактив

Ползваем икономически
обсиактив и
икономическа
обсисъставност

Ползваем икономически
обсиактив и
икономически
обсизапас

Икономически
обсиактив

Икономически
обсиактив и
икономическа
обсисъставност

Икономически
обсиактив и
икономически
обсизапас

Икономическо обсисъстояние

Икономическо
обсисъстояние
и икономическа обсисъставност

Икономическо
обсисъстояние
и икономически обсизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обсисъставност

Икономически
обсизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQMR-AC/B-1)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнотеид

Обсиконтасигносустотадит

Обсиконтасигносуститадит

Обсиконтасигносубстадит

Обсиконтасигносуперстадит

Обсиконтасигносустетадит

Обсиконтасигносустатадит

Обсиконтесигнотеид

Обсиконтесигносустотадит

Обсиконтесигносуститадит

Обсиконтесигносубстадит

Обсиконтесигносуперстадит

Обсиконтесигносустетадит

Обсиконтесигносустатадит

Обсиесткондисигнотеид

Обсиесткондисигносустотадит

Обсиесткондисигносуститадит

Обсиесткондисигносубстадит

Обсиесткондисигносуперстадит

Обсиесткондисигносустетадит

Обсиесткондисигносустатадит

Обсиузекондисигнотеид

Обсиузекондисигносустотадит

Обсиузекондисигносуститадит

Обсиузекондисигносубстадит

Обсиузекондисигносуперстадит

Обсиузекондисигносустетадит

Обсиузекондисигносустатадит

Обсикондисигнотеид

Обсикондисигносустотадит

Обсикондисигносуститадит

Обсикондисигносубстадит

Обсикондисигносуперстадит

Обсикондисигносустетадит

Обсикондисигносустатадит

Обсикондесигнотеид

Обсикондесигносустотадит

Обсикондесигносуститадит

Обсикондесигносубстадит

Обсикондесигносуперстадит

Обсикондесигносустетадит

Обсикондесигносустатадит

Обсиконтисигнотеид

Обсиконтисигносустотадит

Обсиконтисигносуститадит

Обсиконтисигносубстадит

Обсиконтисигносуперстадит

Обсиконтисигносустетадит

Обсиконтисигносустатадит

Обсиконтосигнотеид

Обсиконтосигносустотадит

Обсиконтосигносуститадит

Обсиконтосигносубстадит

Обсиконтосигносуперстадит

Обсиконтосигносустетадит

Обсиконтосигносустатадит

Обсисигнотеид

Обсисигносустотаид

Обсисигносустататит

Обсисигносубстат

Обсисигносуперстат

Обсисигносустататант

Обсисигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитит

Обсиконтасигнисустотадит

Обсиконтасигнисуститадит

Обсиконтасигнисубстадит

Обсиконтасигнисуперстадит

Обсиконтасигнисустетадит

Обсиконтасигнисустатадит

Обсиконтесигнитит

Обсиконтесигнисустотадит

Обсиконтесигнисуститадит

Обсиконтесигнисубстадит

Обсиконтесигнисуперстадит

Обсиконтесигнисустетадит

Обсиконтесигнисустатадит

Обсиесткондисигнитит

Обсиесткондисигнисустотадит

Обсиесткондисигнисуститадит

Обсиесткондисигнисубстадит

Обсиесткондисигнисуперстадит

Обсиесткондисигнисустетадит

Обсиесткондисигнисустатадит

Обсиузекондисигнитит

Обсиузекондисигнисустотадит

Обсиузекондисигнисуститадит

Обсиузекондисигнисубстадит

Обсиузекондисигнисуперстадит

Обсиузекондисигнисустетадит

Обсиузекондисигнисустатадит

Обсикондисигнитит

Обсикондисигнисустотадит

Обсикондисигнисуститадит

Обсикондисигнисубстадит

Обсикондисигнисуперстадит

Обсикондисигнисустетадит

Обсикондисигнисустатадит

Обсикондесигнитит

Обсикондесигнисустотадит

Обсикондесигнисуститадит

Обсикондесигнисубстадит

Обсикондесигнисуперстадит

Обсикондесигнисустетадит

Обсикондесигнисустатадит

Обсиконтисигнитит

Обсиконтисигнисустотадит

Обсиконтисигнисуститадит

Обсиконтисигнисубстадит

Обсиконтисигнисуперстадит

Обсиконтисигнисустетадит

Обсиконтисигнисустатадит

Обсиконтосигнитит

Обсиконтосигнисустотадит

Обсиконтосигнисуститадит

Обсиконтосигнисубстадит

Обсиконтосигнисуперстадит

Обсиконтосигнисустетадит

Обсиконтосигнисустатадит

Обсисигнитит

Обсисигнисустотаид

Обсисигнисустататит

Обсисигнисубстат

Обсисигнисуперстат

Обсисигнисустататант

Обсисигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтатранссигнитит

Обсиконтатранссустотадит

Обсиконтатранссуститадит

Обсиконтатранссубстадит

Обсиконтатранссуперстадит

Обсиконтатранссустетадит

Обсиконтатранссустатадит

Обсиконтетранссигнитит

Обсиконтетранссустотадит

Обсиконтетранссуститадит

Обсиконтетранссубстадит

Обсиконтетранссуперстадит

Обсиконтетранссустетадит

Обсиконтетранссустатадит

Обсиесткондитранссигнитит

Обсиесткондитранссустотадит

Обсиесткондитранссуститадит

Обсиесткондитранссубстадит

Обсиесткондитранссуперстадит

Обсиесткондитранссустетадит

Обсиесткондитранссустатадит

Обсиузекондитранссигнитит

Обсиузекондитранссустотадит

Обсиузекондитранссуститадит

Обсиузекондитранссубстадит

Обсиузекондитранссуперстадит

Обсиузекондитранссустетадит

Обсиузекондитранссустатадит

Обсикондитранссигнитит

Обсикондитранссустотадит

Обсикондитранссуститадит

Обсикондитранссубстадит

Обсикондитранссуперстадит

Обсикондитранссустетадит

Обсикондитранссустатадит

Обсикондетранссигнитит

Обсикондетранссустотадит

Обсикондетранссуститадит

Обсикондетранссубстадит

Обсикондетранссуперстадит

Обсикондетранссустетадит

Обсикондетранссустатадит

Обсиконтитранссигнитит

Обсиконтитранссустотадит

Обсиконтитранссуститадит

Обсиконтитранссубстадит

Обсиконтитранссуперстадит

Обсиконтитранссустетадит

Обсиконтитранссустатадит

Обсиконтотранссигнитит

Обсиконтотранссустотадит

Обсиконтотранссуститадит

Обсиконтотранссубстадит

Обсиконтотранссуперстадит

Обсиконтотранссустетадит

Обсиконтотранссустатадит

Обситранссигнитит

Обситранссустотаид

Обситранссустататит

Обситранссубстат

Обситранссуперстат

Обситранссустататант

Обситранссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтаинсигнитит

Обсиконтаинсигсустотадит

Обсиконтаинсигсуститадит

Обсиконтаинсигсубстадит

Обсиконтаинсигсуперстадит

Обсиконтаинсигсустетадит

Обсиконтаинсигсустатадит

Обсиконтеинсигнитит

Обсиконтеинсигсустотадит

Обсиконтеинсигсуститадит

Обсиконтеинсигсубстадит

Обсиконтеинсигсуперстадит

Обсиконтеинсигсустетадит

Обсиконтеинсигсустатадит

Обсиесткондиинсигнитит

Обсиесткондиинсигсустотадит

Обсиесткондиинсигсуститадит

Обсиесткондиинсигсубстадит

Обсиесткондиинсигсуперстадит

Обсиесткондиинсигсустетадит

Обсиесткондиинсигсустатадит

Обсиузекондиинсигнитит

Обсиузекондиинсигсустотадит

Обсиузекондиинсигсуститадит

Обсиузекондиинсигсубстадит

Обсиузекондиинсигсуперстадит

Обсиузекондиинсигсустетадит

Обсиузекондиинсигсустатадит

Обсикондиинсигнитит

Обсикондиинсигсустотадит

Обсикондиинсигсуститадит

Обсикондиинсигсубстадит

Обсикондиинсигсуперстадит

Обсикондиинсигсустетадит

Обсикондиинсигсустатадит

Обсикондеинсигнитит

Обсикондеинсигсустотадит

Обсикондеинсигсуститадит

Обсикондеинсигсубстадит

Обсикондеинсигсуперстадит

Обсикондеинсигсустетадит

Обсикондеинсигсустатадит

Обсиконтиинсигнитит

Обсиконтиинсигсустотадит

Обсиконтиинсигсуститадит

Обсиконтиинсигсубстадит

Обсиконтиинсигсуперстадит

Обсиконтиинсигсустетадит

Обсиконтиинсигсустатадит

Обсиконтоинсигнитит

Обсиконтоинсигсустотадит

Обсиконтоинсигсуститадит

Обсиконтоинсигсубстадит

Обсиконтоинсигсуперстадит

Обсиконтоинсигсустетадит

Обсиконтоинсигсустатадит

Обсиинсигнитит

Обсиинсигсустотаид

Обсиинсигсустататит

Обсиинсигсубстат

Обсиинсигсуперстат

Обсиинсигсустататант

Обсиинсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMRAC/B-5) (Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитант

Обсиконтасигнесустотадит

Обсиконтасигнесуститадит

Обсиконтасигнесубстадит

Обсиконтасигнесуперстадит

Обсиконтасигнесустетадит

Обсиконтасигнесустатадит

Обсиконтесигнитант

Обсиконтесигнесустотадит

Обсиконтесигнесуститадит

Обсиконтесигнесубстадит

Обсиконтесигнесуперстадит

Обсиконтесигнесустетадит

Обсиконтесигнесустатадит

Обсиесткондисигнитант

Обсиесткондисигнесустотадит

Обсиесткондисигнесуститадит

Обсиесткондисигнесубстадит

Обсиесткондисигнесуперстадит

Обсиесткондисигнесустетадит

Обсиесткондисигнесустатадит

Обсиузекондисигнитант

Обсиузекондисигнесустотадит

Обсиузекондисигнесуститадит

Обсиузекондисигнесубстадит

Обсиузекондисигнесуперстадит

Обсиузекондисигнесустетадит

Обсиузекондисигнесустатадит

Обсикондисигнитант

Обсикондисигнесустотадит

Обсикондисигнесуститадит

Обсикондисигнесубстадит

Обсикондисигнесуперстадит

Обсикондисигнесустетадит

Обсикондисигнесустатадит

Обсикондесигнитант

Обсикондесигнесустотадит

Обсикондесигнесуститадит

Обсикондесигнесубстадит

Обсикондесигнесуперстадит

Обсикондесигнесустетадит

Обсикондесигнесустатадит

Обсиконтисигнитант

Обсиконтисигнесустотадит

Обсиконтисигнесуститадит

Обсиконтисигнесубстадит

Обсиконтисигнесуперстадит

Обсиконтисигнесустетадит

Обсиконтисигнесустатадит

Обсиконтосигнитант

Обсиконтосигнесустотадит

Обсиконтосигнесуститадит

Обсиконтосигнесубстадит

Обсиконтосигнесуперстадит

Обсиконтосигнесустетадит

Обсиконтосигнесустатадит

Обсисиг-

Обсисигнесустотаид

Обсисигнесустататит

Обсисигнесубстат

Обсисигнесуперстат

Обсисигнесустататант

Обсисигнесустататат

нитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитат

Обсиконтасигнасустотадит

Обсиконтасигнасуститадит

Обсиконтасигнасубстадит

Обсиконтасигнасуперстадит

Обсиконтасигнасустетадит

Обсиконтасигнасустатадит

Обсиконтесигнитат

Обсиконтесигнасустотадит

Обсиконтесигнасуститадит

Обсиконтесигнасубстадит

Обсиконтесигнасуперстадит

Обсиконтесигнасустетадит

Обсиконтесигнасустатадит

Обсиесткондисигнитат

Обсиесткондисигнасустотадит

Обсиесткондисигнасуститадит

Обсиесткондисигнасубстадит

Обсиесткондисигнасуперстадит

Обсиесткондисигнасустетадит

Обсиесткондисигнасустатадит

Обсиузекондисигнитат

Обсиузекондисигнасустотадит

Обсиузекондисигнасуститадит

Обсиузекондисигнасубстадит

Обсиузекондисигнасуперстадит

Обсиузекондисигнасустетадит

Обсиузекондисигнасустатадит

Обсикондисигнитат

Обсикондисигнасустотадит

Обсикондисигнасуститадит

Обсикондисигнасубстадит

Обсикондисигнасуперстадит

Обсикондисигнасустетадит

Обсикондисигнасустатадит

Обсикондесигнитат

Обсикондесигнасустотадит

Обсикондесигнасуститадит

Обсикондесигнасубстадит

Обсикондесигнасуперстадит

Обсикондесигнасустетадит

Обсикондесигнасустатадит

Обсиконтисигнитат

Обсиконтисигнасустотадит

Обсиконтисигнасуститадит

Обсиконтисигнасубстадит

Обсиконтисигнасуперстадит

Обсиконтисигнасустетадит

Обсиконтисигнасустатадит

Обсиконтосигнитат

Обсиконтосигнасустотадит

Обсиконтосигнасуститадит

Обсиконтосигнасубстадит

Обсиконтосигнасуперстадит

Обсиконтосигнасустетадит

Обсиконтосигнасустатадит

Обсисиг-

Обсисигнасустотаид

Обсисигнасустататит

Обсисигнасубстат

Обсисигнасуперстат

Обсисигнасустататант

Обсисигнасустататат

нитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-HEQMR-BC/A-1
DT-HEQMR-BC/A-2
DT-HEQMR-BC/A-3
DT-HEQMR-BC/A-4
DT-HEQMR-BC/A-5

A

DT-HEQMR-BC/A-6
DT-HEQMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтетат

Обсиконтасигнотадит

Обсиконтасигнитадит

Обсиконтатранстадит

Обсиконтаинсигтадит

Обсиконтасигнетадит

Обсиконтасигнатадит

Обсиконтетант

Обсиконтесигнотадит

Обсиконтесигнитадит

Обсиконтетранстадит

Обсиконтеинсигтадит

Обсиконтесигнетадит

Обсиконтесигнатадит

Обсиестконтединт

Обсиесткондисигнотадит

Обсиесткондисигнитадит

Обсиесткондитранстадит

Обсиесткондиинсигтадит

Обсиесткондисигнетадит

Обсиесткондисигнатадит

Обсиузеконтединт

Обсиузекондисигнотадит

Обсиузекондисигнитадит

Обсиузекондитранстадит

Обсиузекондиинсигтадит

Обсиузекондисигнетадит

Обсиузекондисигнатадит

Обсиконтединт

Обсикондисигнотадит

Обсикондисигнитадит

Обсикондитранстадит

Обсикондиинсигтадит

Обсикондисигнетадит

Обсикондисигнатадит

Обсиконтедент

Обсикондесигнотадит

Обсикондесигнитадит

Обсикондетранстадит

Обсикондеинсигтадит

Обсикондесигнетадит

Обсикондесигнатадит

Обсиконтетит

Обсиконтисигнотадит

Обсиконтисигнитадит

Обсиконтитранстадит

Обсиконтиинсигтадит

Обсиконтисигнетадит

Обсиконтисигнатадит

Обсиконтотеид

Обсиконтосигнотадит

Обсиконтосигнитадит

Обсиконтотранстадит

Обсиконтоинсигтадит

Обсиконтосигнетадит

Обсиконтосигнатадит

HQХипертипотеид

Обсисигнотаид

Обсисигнитит

Обситранссигнитит

Обсиинсигнитит

Обсисигнитант

Обсисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обсиактив

Сметен икономически
обсиактив и
трансцентален
икономически
обсиинтерес

Сметен икономически
обсиактив и
инцентален
икономически
обсиинтерес

Ползваем
икономически
обсиактив

Ползваем икономически
обсиактив и
трансцентален
икономически
обсиинтерес

Ползваем икономически
обсиактив и
инцентален
икономически
обсиинтерес

Икономически
обсиактив

Икономически
обсиактив и
трансцентален
икономически
обсиинтерес

Икономически
обсиактив и
инцентален
икономически
обсиинтерес

Икономическо обсисъстояние

Икономическо
обсисъстояние
и трансцентален икономически обсиинтерес

Икономическо
обсисъстояние
и инцентален
икономически
обсиинтерес

Градивен
HS-хипертипотеид

Трансцентален икономически обсиинтерес

Инцентален
икономически
обсиинтерес

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQMR-BC/A-1)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустотаид

Обсиконтасигносустотадит

Обсиконтасигнисустотадит

Обсиконтатранссустотадит

Обсиконтаинсигсустотадит

Обсиконтасигнесустотадит

Обсиконтасигнасустотадит

Обсиконтесустотаид

Обсиконтесигносустотадит

Обсиконтесигнисустотадит

Обсиконтетранссустотадит

Обсиконтеинсигсустотадит

Обсиконтесигнесустотадит

Обсиконтесигнасустотадит

Обсиесткондисустотаид

Обсиесткондисигносустотадит

Обсиесткондисигнисустотадит

Обсиесткондитранссустотадит

Обсиесткондиинсигсустотадит

Обсиесткондисигнесустотадит

Обсиесткондисигнасустотадит

Обсиузекондисустотаид

Обсиузекондисигносустотадит

Обсиузекондисигнисустотадит

Обсиузекондитранссустотадит

Обсиузекондиинсигсустотадит

Обсиузекондисигнесустотадит

Обсиузекондисигнасустотадит

Обсикондисустотаид

Обсикондисигносустотадит

Обсикондисигнисустотадит

Обсикондитранссустотадит

Обсикондиинсигсустотадит

Обсикондисигнесустотадит

Обсикондисигнасустотадит

Обсикондесустотаид

Обсикондесигносустотадит

Обсикондесигнисустотадит

Обсикондетранссустотадит

Обсикондеинсигсустотадит

Обсикондесигнесустотадит

Обсикондесигнасустотадит

Обсиконтисустотаид

Обсиконтисигносустотадит

Обсиконтисигнисустотадит

Обсиконтитранссустотадит

Обсиконтиинсигсустотадит

Обсиконтисигнесустотадит

Обсиконтисигнасустотадит

Обсиконтосустотаид

Обсиконтосигносустотадит

Обсиконтосигнисустотадит

Обсиконтотранссустотадит

Обсиконтоинсигсустотадит

Обсиконтосигнесустотадит

Обсиконтосигнасустотадит

Обсисустотаид

Обсисигносустотаид

Обсисигнисустотаид

Обситранссустотаид

Обсиинсигсустотаид

Обсисигнесустотаид

Обсисигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустататит

Обсиконтасигносуститадит

Обсиконтасигнисуститадит

Обсиконтатранссуститадит

Обсиконтаинсигсуститадит

Обсиконтасигнесуститадит

Обсиконтасигнасуститадит

Обсиконтесустататит

Обсиконтесигносуститадит

Обсиконтесигнисуститадит

Обсиконтетранссуститадит

Обсиконтеинсигсуститадит

Обсиконтесигнесуститадит

Обсиконтесигнасуститадит

Обсиесткондисустататит

Обсиесткондисигносуститадит

Обсиесткондисигнисуститадит

Обсиесткондитранссуститадит

Обсиесткондиинсигсуститадит

Обсиесткондисигнесуститадит

Обсиесткондисигнасуститадит

Обсиузекондисустататит

Обсиузекондисигносуститадит

Обсиузекондисигнисуститадит

Обсиузекондитранссуститадит

Обсиузекондиинсигсуститадит

Обсиузекондисигнесуститадит

Обсиузекондисигнасуститадит

Обсикондисустататит

Обсикондисигносуститадит

Обсикондисигнисуститадит

Обсикондитранссуститадит

Обсикондиинсигсуститадит

Обсикондисигнесуститадит

Обсикондисигнасуститадит

Обсикондесустататит

Обсикондесигносуститадит

Обсикондесигнисуститадит

Обсикондетранссуститадит

Обсикондеинсигсуститадит

Обсикондесигнесуститадит

Обсикондесигнасуститадит

Обсиконтисустататит

Обсиконтисигносуститадит

Обсиконтисигнисуститадит

Обсиконтитранссуститадит

Обсиконтиинсигсуститадит

Обсиконтисигнесуститадит

Обсиконтисигнасуститадит

Обсиконтосустататит

Обсиконтосигносуститадит

Обсиконтосигнисуститадит

Обсиконтотранссуститадит

Обсиконтоинсигсуститадит

Обсиконтосигнесуститадит

Обсиконтосигнасуститадит

Обсисустататит

Обсисигносустататит

Обсисигнисустататит

Обситранссустататит

Обсиинсигсустататит

Обсисигнесустататит

Обсисигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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356

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасубстат

Обсиконтасигносубстадит

Обсиконтасигнисубстадит

Обсиконтатранссубстадит

Обсиконтаинсигсубстадит

Обсиконтасигнесубстадит

Обсиконтасигнасубстадит

Обсиконтесубстат

Обсиконтесигносубстадит

Обсиконтесигнисубстадит

Обсиконтетранссубстадит

Обсиконтеинсигсубстадит

Обсиконтесигнесубстадит

Обсиконтесигнасубстадит

Обсиесткондисубстат

Обсиесткондисигносубстадит

Обсиесткондисигнисубстадит

Обсиесткондитранссубстадит

Обсиесткондиинсигсубстадит

Обсиесткондисигнесубстадит

Обсиесткондисигнасубстадит

Обсиузекондисубстат

Обсиузекондисигносубстадит

Обсиузекондисигнисубстадит

Обсиузекондитранссубстадит

Обсиузекондиинсигсубстадит

Обсиузекондисигнесубстадит

Обсиузекондисигнасубстадит

Обсикондисубстат

Обсикондисигносубстадит

Обсикондисигнисубстадит

Обсикондитранссубстадит

Обсикондиинсигсубстадит

Обсикондисигнесубстадит

Обсикондисигнасубстадит

Обсикондесубстат

Обсикондесигносубстадит

Обсикондесигнисубстадит

Обсикондетранссубстадит

Обсикондеинсигсубстадит

Обсикондесигнесубстадит

Обсикондесигнасубстадит

Обсиконтисубстат

Обсиконтисигносубстадит

Обсиконтисигнисубстадит

Обсиконтитранссубстадит

Обсиконтиинсигсубстадит

Обсиконтисигнесубстадит

Обсиконтисигнасубстадит

Обсиконтосубстат

Обсиконтосигносубстадит

Обсиконтосигнисубстадит

Обсиконтотранссубстадит

Обсиконтоинсигсубстадит

Обсиконтосигнесубстадит

Обсиконтосигнасубстадит

Обсисубстат

Обсисигносубстат

Обсисигнисубстат

Обситранссубстат

Обсиинсигсубстат

Обсисигнесубстат

Обсисигнасубстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасуперстат

Обсиконтасигносуперстадит

Обсиконтасигнисуперстадит

Обсиконтатранссуперстадит

Обсиконтаинсигсуперстадит

Обсиконтасигнесуперстадит

Обсиконтасигнасуперстадит

Обсиконтесуперстат

Обсиконтесигносуперстадит

Обсиконтесигнисуперстадит

Обсиконтетранссуперстадит

Обсиконтеинсигсуперстадит

Обсиконтесигнесуперстадит

Обсиконтесигнасуперстадит

Обсиесткондисуперстат

Обсиесткондисигносуперстадит

Обсиесткондисигнисуперстадит

Обсиесткондитранссуперстадит

Обсиесткондиинсигсуперстадит

Обсиесткондисигнесуперстадит

Обсиесткондисигнасуперстадит

Обсиузекондисуперстат

Обсиузекондисигносуперстадит

Обсиузекондисигнисуперстадит

Обсиузекондитранссуперстадит

Обсиузекондиинсигсуперстадит

Обсиузекондисигнесуперстадит

Обсиузекондисигнасуперсадит

Обсикондисуперстат

Обсикондисигносуперстадит

Обсикондисигнисуперстадит

Обсикондитранссуперстадит

Обсикондиинсигсуперстадит

Обсикондисигнесуперстадит

Обсикондисигнасуперстадит

Обсикондесуперстат

Обсикондесигносуперстадит

Обсикондесигнисуперстадит

Обсикондетранссуперстадит

Обсикондеинсигсуперстадит

Обсикондесигнесуперстадит

Обсикондесигнасуперстадит

Обсиконтисуперстат

Обсиконтисигносуперстадит

Обсиконтисигнисуперстадит

Обтиконтитранссуперстадит

Обтиконтиинсигсуперстадит

Обтиконтисигнесуперстадит

Обтиконтисигнасуперстадит

Обсиконтосуперстат

Обсиконтосигносуперстадит

Обсиконтосигнисуперстадит

Обсиконтотранссуперстадит

Обсиконтоинсигсуперстадит

Обсиконтосигнесуперстадит

Обсиконтосигнасуперстадит

Обсисуперстат

Обсисигносуперстат

Обсисигнисуперстат

Обситранссуперстат

Обсиинсигсуперстат

Обсисигнесуперстат

Обсисигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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358

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустататант

Обсиконтасигносустетадит

Обсиконтасигнисустетадит

Обсиконтатранссустетадит

Обсиконтаинсигсустетадит

Обсиконтасигнесустетадит

Обсиконтасигнасустетадит

Обсиконтесустататант

Обсиконтесигносустетадит

Обсиконтесигнисустетадит

Обсиконтетранссустетадит

Обсиконтеинсигсустетадит

Обсиконтесигнесустетадит

Обсиконтесигнасустетадит

Обсиесткондисустататант

Обсиесткондисигносустетадит

Обсиесткондисигнисустетадит

Обсиесткондитранссустетадит

Обсиесткондиинсигсустетадит

Обсиесткондисигнесустетадит

Обсиесткондисигнасустетадит

Обсиузекондисустататант

Обсиузекондисигносустетадит

Обсиузекондисигнисустетадит

Обсиузекондитранссустетадит

Обсиузекондиинсигсустетадит

Обсиузекондисигнесустетадит

Обсиузекондисигнасустетадит

Обсикондисустататант

Обсикондисигносустетадит

Обсикондисигнисустетадит

Обсикондитранссустетадит

Обсикондиинсигсустетадит

Обсикондисигнесустетадит

Обсикондисигнасустетадит

Обсикондесустататант

Обсикондесигносустетадит

Обсикондесигнисустетадит

Обсикондетранссустетадит

Обсикондеинсигсустетадит

Обсикондесигнесустетадит

Обсикондесигнасустетадит

Обсиконтисустататант

Обсиконтисигносустетадит

Обсиконтисигнисустетадит

Обсиконтитранссустетадит

Обсиконтиинсигсустетадит

Обсиконтисигнесустетадит

Обсиконтисигнасустетадит

Обсиконтосустататант

Обсиконтосигносустетадит

Обсиконтосигнисустетадит

Обсиконтотранссустетадит

Обсиконтоинсигсустетадит

Обсиконтосигнесустетадит

Обсиконтосигнасустетадит

Обсисустататант

Обсисигносустататант

Обсисигнисустататант

Обситранссустататант

Обсиинсигсустататант

Обсисигнесустататант

Обсисигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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359

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустататат

Обсиконтасигносустатадит

Обсиконтасигнисустатадит

Обсиконтатранссустатадит

Обсиконтаинсигсустатадит

Обсиконтасигнесустатадит

Обсиконтасигнасустатадит

Обсиконтесустататат

Обсиконтесигносустатадит

Обсиконтесигнисустатадит

Обсиконтетранссустатадит

Обсиконтеинсигсустатадит

Обсиконтесигнесустатадит

Обсиконтесигнасустатадит

Обсиесткондисустататат

Обсиесткондисигносустатадит

Обсиесткондисигнисустатадит

Обсиесткондитранссустатадит

Обсиесткондиинсигсустатадит

Обсиесткондисигнесустатадит

Обсиесткондисигнасустатадит

Обсиузекондисустататат

Обсиузекондисигносустатадит

Обсиузекондисигнисустатадит

Обсиузекондитранссустатадит

Обсиузекондиинсигсустатадит

Обсиузекондисигнесустатадит

Обсиузекондисигнасустатадит

Обсикондисустататат

Обсикондисигносустатадит

Обсикондисигнисустатадит

Обсикондитранссустатадит

Обсикондиинсигсустатадит

Обсикондисигнесустатадит

Обсикондисигнасустатадит

Обсикондесустататат

Обсикондесигносустатадит

Обсикондесигнисустатадит

Обсикондетранссустатадит

Обсикондеинсигсустатадит

Обсикондесигнесустатадит

Обсикондесигнасустатадит

Обсиконтисустататат

Обсиконтисигносустатадит

Обсиконтисигнисустатадит

Обсиконтитранссустатадит

Обсиконтиинсигсустатадит

Обсиконтисигнесустатадит

Обсиконтисигнасустатадит

Обсиконтосустататат

Обсиконтосигносустатадит

Обсиконтосигнисустатадит

Обсиконтотранссустатадит

Обсиконтоинсигсустатадит

Обсиконтосигнесустатадит

Обсиконтосигнасустатадит

Обсисустататат

Обсисигносустататат

Обсисигнисустататат

Обситранссустататат

Обсиинсигсустататат

Обсисигнесустататат

Обсисигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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360

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-HEQMR-AB/C-9
DT-HEQMR-AB/C-8
DT-HEQMR-AB/C-7
DT-HEQMR-AB/C-6
DT-HEQMR-AB/C-5
DT-HEQMR-AB/C-4
DT-HEQMR-AB/C-3
DT-HEQMR-AB/C-2
A
DT-HEQMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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361

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнитат

Обсисигнасустотадит

Обсисигнасуститадит

Обсисигнасубстадит

Обсисигнасуперстадит

Обсисигнасустетадит

Обсисигнасустатадит

Обсисигнитант

Обсисигнесустотадит

Обсисигнесуститадит

Обсисигнесубстадит

Обсисигнесуперстадит

Обсисигнесустетадит

Обсисигнесустатадит

Обсиинсигнитит

Обсиинсигсустотадит

Обсиинсигсуститадит

Обсиинсигсубстадит

Обсиинсигсуперстадит

Обсиинсигсустетадит

Обсиинсигсустатадит

Обситранссигнитит

Обситранссустотадит

Обситранссуститадит

Обситранссубстадит

Обситранссуперстадит

Обситранссустетадит

Обситранссустатадит

Обсисигнитит

Обсисигнисустотадит

Обсисигнисуститадит

Обсисигнисубстадит

Обсисигнисуперстадит

Обсисигнисустетадит

Обсисигнисустатадит

Обсисигнотеид

Обсисигносустотадит

Обсисигносуститадит

Обсисигносубстадит

Обсисигносуперстадит

Обсисигносустетадит

Обсисигносустатадит

HQХипертипотеид

Обсисустотаид

Обсисустататит

Обсисубстат

Обсисуперстат

Обсисустататант

Обсисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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362

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

ческа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономи-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Инцентален
икономически
обсиинтерес и
икономическа
обсисъставност

Инцентален
икономически
обсиинтерес и
икономически
обсизапас

Трансцентален икономически
обсиинтерес

Трансцентален
икономически
обсиинтерес и
икономическа
обсисъставност

Трансцентален
икономически
обсиинтерес и
икономически
обсизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обсисъставност

Икономически
обсизапас

Инцентален икономически
обсиинтерес

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQMR-AB/C-1);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтосигнитат

Обсиконтосигнасустотадит

Обсиконтосигнасуститадит

Обсиконтосигнасубстадит

Обсиконтосигнасуперстадит

Обсиконтосигнасустетадит

Обсиконтосигнасустатадит

Обсиконтосигнитант

Обсиконтосигнесустотадит

Обсиконтосигнесуститадит

Обсиконтосигнесубстадит

Обсиконтосигнесуперстадит

Обсиконтосигнесустетадит

Обсиконтосигнесустатадит

Обсиконтоинсигнитит

Обсиконтоинсигсустотадит

Обсиконтоинсигсуститадит

Обсиконтоинсигсубстадит

Обсиконтоинсигсуперстадит

Обсиконтоинсигсустетадит

Обсиконтоинсигсустатадит

Обсиконтотранссигнитит

Обсиконтотранссустотадит

Обсиконтотранссуститадит

Обсиконтотранссубстадит

Обсиконтотранссуперстадит

Обсиконтотранссустетадит

Обсиконтотранссустатадит

Обсиконтосигнитит

Обсиконтосигнисустотадит

Обсиконтосигнисуститадит

Обсиконтосигнисубстадит

Обсиконтосигнисуперстадит

Обсиконтосигнисустетадит

Обсиконтосигнисустатадит

Обсиконтосигнотеид

Обсиконтосигносустотадит

Обсиконтосигносуститадит

Обсиконтосигносубстадит

Обсиконтосигносуперстадит

Обсиконтосигносустетадит

Обсиконтосигносустатадит

Обсиконтотеид

Обсиконтосустотаид

Обсиконтосустататит

Обсиконтосубстат

Обсиконтосуперстат

Обсиконтосустататант

Обсиконтосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтисигнитат

Обсиконтисигнасустотадит

Обсиконтисигнасуститадит

Обсиконтисигнасубстадит

Обсиконтисигнасуперстадит

Обсиконтисигнасустетадит

Обсиконтисигнасустатадит

Обсиконтисигнитант

Обсиконтисигнесустотадит

Обсиконтисигнесуститадит

Обсиконтисигнесубстадит

Обсиконтисигнесуперстадит

Обсиконтисигнесустетадит

Обсиконтисигнесустатадит

Обсиконтиинсигнитит

Обсиконтиинсигсустотадит

Обсиконтиинсигсуститадит

Обсиконтиинсигсубстадит

Обсиконтиинсигсуперстадит

Обсиконтиинсигсустетадит

Обсиконтиинсигсустатадит

Обсиконтитранссигнитит

Обсиконтитранссустотадит

Обсиконтитранссуститадит

Обсиконтитранссубстадит

Обсиконтитранссуперстадит

Обсиконтитранссустетадит

Обсиконтитранссустатадит

Обсиконтисигнитит

Обсиконтисигнисустотадит

Обсиконтисигнисуститадит

Обсиконтисигнисубстадит

Обсиконтисигнисуперстадит

Обсиконтисигнисустетадит

Обсиконтисигнисустатадит

Обсиконтисигнотеид

Обсиконтисигносустотадит

Обсиконтисигносуститадит

Обсиконтисигносубстадит

Обсиконтисигносуперстадит

Обсиконтисигносустетадит

Обсиконтисигносустатадит

Обсиконтетит

Обсиконтисустотаид

Обсиконтисустататит

Обсиконтисубстат

Обсиконтисуперстат

Обсиконтисустататант

Обсиконтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсикондесигнитат

Обсикондесигнасустотадит

Обсикондесигнасуститадит

Обсикондесигнасубстадит

Обсикондесигнасуперстадит

Обсикондесигнасустетадит

Обсикондесигнасустатадит

Обсикондесигнитант

Обсикондесигнесустотадит

Обсикондесигнесуститадит

Обсикондесигнесубстадит

Обсикондесигнесуперстадит

Обсикондесигнесустетадит

Обсикондесигнесустатадит

Обсикондеинсигнитит

Обсикондеинсигсустотадит

Обсикондеинсигсуститадит

Обсикондеинсигсубстадит

Обсикондеинсигсуперстадит

Обсикондеинсигсустетадит

Обсикондеинсигсустатадит

Обсикондетранссигнитит

Обсикондетранссустотадит

Обсикондетранссуститадит

Обсикондетранссубстадит

Обсикондетранссуперстадит

Обсикондетранссустетадит

Обсикондетранссустатадит

Обсикондесигнитит

Обсикондесигнисустотадит

Обсикондесигнисуститадит

Обсикондесигнисубстадит

Обсикондесигнисуперстадит

Обсикондесигнисустетадит

Обсикондесигнисустатадит

Обсикондесигнотеид

Обсикондесигносустотадит

Обсикондесигносуститадит

Обсикондесигносубстадит

Обсикондесигносуперстадит

Обсикондесигносустетадит

Обсикондесигносустатадит

Обсиконтедент

Обсикондесустотаид

Обсикондесустататит

Обсикондесубстат

Обсикондесуперстат

Обсикондесустататант

Обсикондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсикондисигнитат

Обсикондисигнасустотадит

Обсикондисигнасуститадит

Обсикондисигнасубстадит

Обсикондисигнасуперстадит

Обсикондисигнасустетадит

Обсикондисигнасустатадит

Обсикондисигнитант

Обсикондисигнесустотадит

Обсикондисигнесуститадит

Обсикондисигнесубстадит

Обсикондисигнесуперстадит

Обсикондисигнесустетадит

Обсикондисигнесустатадит

Обсикондиинсигнитит

Обсикондиинсигсустотадит

Обсикондиинсигсуститадит

Обсикондиинсигсубстадит

Обсикондиинсигсуперстадит

Обсикондиинсигсустетадит

Обсикондиинсигсустатадит

Обсикондитранссигнитит

Обсикондитранссустотадит

Обсикондитранссуститадит

Обсикондитранссубстадит

Обсикондитранссуперстадит

Обсикондитранссустетадит

Обсикондитранссустатадит

Обсикондисигнитит

Обсикондисигнисустотадит

Обсикондисигнисуститадит

Обсикондисигнисубстадит

Обсикондисигнисуперстадит

Обсикондисигнисустетадит

Обсикондисигнисустатадит

Обсикондисигнотеид

Обсикондисигносустотадит

Обсикондисигносуститадит

Обсикондисигносубстадит

Обсикондисигносуперстадит

Обсикондисигносустетадит

Обсикондисигносустатадит

Обсиконтединт

Обсикондисустотаид

Обсикондисустататит

Обсикондисубстат

Обсикондисуперстат

Обсикондисустататант

Обсикондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиузекондисигнитат

Обсиузекондисигнасустотадит

Обсиузекондисигнасуститадит

Обсиузекондисигнасубстадит

Обсиузекондисигнасуперстадит

Обсиузекондисигнасустетадит

Обсиузекондисигнасустатадит

Обсиузекондисигнитант

Обсиузекондисигнесустотадит

Обсиузекондисигнесуститадит

Обсиузекондисигнесубстадит

Обсиузекондисигнесуперстадит

Обсиузекондисигнесустетадит

Обсиузекондисигнесустатадит

Обсиузекондиинсигнитит

Обсиузекондиинсигсустотадит

Обсиузекондиинсигсуститадит

Обсиузекондиинсигсубстадит

Обсиузекондиинсигсуперстадит

Обси
узекондиинсигсустетадит

Обсиузекондиинсигсустатадит

Обсиузекондитранссигнитит

Обсиузекондитранссустотадит

Обсиузекондитранссуститадит

Обсиузекондитранссубстадит

Обсиузекондитранссуперстадит

Обсиузекондитранссустетадит

Обсиузекондитранссустатадит

Обсиузекондисигнитит

Обсиузекондисигнисустотадит

Обсиузекондисигнисуститадит

Обсиузекондисигнисубстадит

Обсиузекондисигнисуперстадит

Обсиузекондисигнисустетадит

Обсиузекондисигнисустатадит

Обсиузекондисигн
отеид

Обсиузекондисигносустотадит

Обсиузекондисигносуститадит

Обсиузекондисигносубстадит

Обсиузекондисигносуперстадит

Обсиузекондисигносустетадит

Обсиузекондисигносустатадит

Обсиузеконтединт

Обсиузекондисустотаид

Обсиузекондисустататит

Обсиузекондисубстат

Обсиузекондисуперстат

Обсиузекондисустататант

Обсиузекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиесткондисигнитат

Обсиесткондисигнасустотадит

Обсиесткондисигнасуститадит

Обсиесткондисигнасубстадит

Обсиесткондисигнасуперстадит

Обсиесткондисигнасустетадит

Обсиесткондисигнасустатадит

Обсиесткондисигнитант

Обсиесткондисигнесустотадит

Обсиесткондисигнесуститадит

Обсиесткондисигнесубстадит

Обсиесткондисигнесуперстадит

Обсиесткондисигнесустетадит

Обсиесткондисигнесустатадит

Обсиесткондиинсигнитит

Обсиесткондиинсигсустотадит

Обсиесткондиинсигсуститадит

Обсиесткондиинсигсубстадит

Обсиесткондиинсигсуперстадит

Обси
есткондиинсигсустетадит

Обсиесткондиинсигсустатадит

Обсиесткондитранссигнитит

Обсиесткондитранссустотадит

Обсиесткондитранссуститадит

Обсиесткондитранссубстадит

Обсиесткондитранссуперстадит

Обсиесткондитранссустетадит

Обсиесткондитранссустатадит

Обсиесткондисигнитит

Обсиесткондисигнисустотадит

Обсиесткондисигнисуститадит

Обсиесткондисигнисубстадит

Обсиесткондисигнисуперстадит

Обсиесткондисигнисустетадит

Обсиесткондисигнисустатадит

Обсиесткондисигнотеид

Обсиесткондисигносустотадит

Обсиесткондисигносуститадит

Обсиесткондисигносубстадит

Обсиесткондисигносуперстадит

Обсиесткондисигносустетадит

Обсиесткондисигносустатадит

Обсиесткон
тединт

Обсиесткондисустотаид

Обси-

Обси-

Обси-

ест-

ест-

ест-

кондисуперстат

кондисустататант

кондисустататат

Обсиест-

кондисустататит

Обсиест-

кондисубстат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтесигнитат

Обсиконтесигнасустотадит

Обсиконтесигнасуститадит

Обсиконтесигнасубстадит

Обсиконтесигнасуперстадит

Обсиконтесигнасустетадит

Обсиконтесигнасустатадит

Обсиконтесигнитант

Обсиконтесигнесустотадит

Обсиконтесигнесуститадит

Обсиконтесигнесубстадит

Обсиконтесигнесуперстадит

Обсиконтесигнесустетадит

Обсиконтесигнесустатадит

Обсиконтеинсигнитит

Обсиконтеинсигсустотадит

Обсиконтеинсигсуститадит

Обсиконтеинсигсубстадит

Обсиконтеинсигсуперстадит

Обсиконтеинсигсустетадит

Обсиконтеинсигсустатадит

Обсиконтетранссигнитит

Обсиконтетранссустотадит

Обсиконтетранссуститадит

Обсиконтетранссубстадит

Обсиконтетранссуперстадит

Обсиконтетранссустетадит

Обсиконтетранссустатадит

Обсиконтесигнитит

Обсиконтесигнисустотадит

Обсиконтесигнисуститадит

Обсиконтесигнисубстадит

Обсиконтесигнисуперстадит

Обсиконтесигнисустетадит

Обсиконтесигнисустатадит

Обсиконтесигнотеид

Обсиконтесигносустотадит

Обсиконтесигносуститадит

Обсиконтесигносубстадит

Обсиконтесигносуперстадит

Обсиконтесигносустетадит

Обсиконтесигносустатадит

Обсиконтетант

Обсиконтесустотаид

Обсиконтесустататит

Обсиконтесубстат

Обсиконтесуперстат

Обсиконтесустататант

Обсиконтесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитат

Обсиконтасигнасустотадит

Обсиконтасигнасуститадит

Обсиконтасигнасубстадит

Обсиконтасигнасуперстадит

Обсиконтасигнасустетадит

Обсиконтасигнасустатадит

Обсиконтасигнитант

Обсиконтасигнесустотадит

Обсиконтасигнесуститадит

Обсиконтасигнесубстадит

Обсиконтасигнесуперстадит

Обсиконтасигнесустетадит

Обсиконтасигнесустатадит

Обсиконтаинсигнитит

Обсиконтаинсигсустотадит

Обсиконтаинсигсуститадит

Обсиконтаинсигсубстадит

Обсиконтаинсигсуперстадит

Обсиконтаинсигсустетадит

Обсиконтаинсигсустатадит

Обсиконтатранссигнитит

Обсиконтатранссустотадит

Обсиконтатранссуститадит

Обсиконтатранссубстадит

Обсиконтатранссуперстадит

Обсиконтатранссустетадит

Обсиконтатранссустатадит

Обсиконтасигнитит

Обсиконтасигнисустотадит

Обсиконтасигнисуститадит

Обсиконтасигнисубстадит

Обсиконтасигнисуперстадит

Обсиконтасигнисустетадит

Обсиконтасигнисустатадит

Обсиконтасигнотеид

Обсиконтасигносустотадит

Обсиконтасигносуститадит

Обсиконтасигносубстадит

Обсиконтасигносуперстадит

Обсиконтасигносустетадит

Обсиконтасигносустатадит

Обсиконтетат

Обсиконтасустотаид

Обсиконтасустататит

Обсиконтасубстат

Обсиконтасуперстат

Обсиконтасустататант

Обсиконтасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMR-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the integritic
operative derelevant typical economic exoobtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа цялостностни оперативни дерелвантни
типични икономически ексообтиингредиенти и означавано с индекс DTHEOMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж.
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс
C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното
икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент,
принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на
повече от един класификационен критерий – като производен икономически
ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо
пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните оперативни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например контединт (оперативен актив) и транссигнитит (трансзначимост),
контединт, транссигнитит и субстат).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); 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 цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексообтиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HOхипертипотеид, т.е. оперативен икономически обти-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустотаид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустататит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическия обтисубстат и икономическия обтисуперстат.
4. Икономически обтисубстат (съкр. – обтисубс) (същото като икономическа обтисъставност).
5. Икономически обтисуперстат (съкр. – обтисуперс) (същото като
икономически обтизапас).
6. Икономически обтисустататант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за
икономически обтисубстат и икономически обтисуперстат.
7. Икономически обтисустататат (съкр. – обтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия обтисубстат и икономическия обтисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисигнотеид (съкр. – обтисигно) (същото като икономически интерес) – общо понятие за обективните значения на ингредиентната
сигнитантна икономическа стратификационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически обтисигнитит (съкр. – обтисигни) (същото като уницентален икономически интерес) – единство на икономическия обтитранссигнитит и икономическия обтиинсигнитит.
4. Икономически обтитранссигнитит (съкр. – обтитранс) (същото като
трансцентален икономически интерес).
5. Икономически обтиинсигнитит (съкр. – обтиинсиг) (същото като инцентален икономически интерес).
6. Икономически обтисигнитант (съкр. – обтисигне) (същото като центален икономически интерес) – общо понятие за икономически обтитранссигнитит и икономически обтиинсигнитит.
7. Икономически обтисигнитат (съкр. – обтисигна) – двойка, състояща се
от икономическия обтитранссигнитит и икономическия обтиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиконтотеид (съкр. – обтиконто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиконтетит (съкр. – обтиконти) (същото като
икономическа обтиудовлетвореност) – единство на икономическия
обтиконтедент и икономическия обтиконтединт.
4. Икономически обтиконтедент (съкр. – обтиконде) (същото като
икономическа обтиизгодност и като икономическо обтисъстояние).
5. Икономически обтиконтединт (съкр. – обтиконди) (същото като икономическа обтизадоволеност и като икономически обтиактив).
6. Икономически обтиузеконтединт (съкр. – обтиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема обтизадоволеност и като ползваем икономически обтиактив).
7. Икономически обтиестконтединт (съкр. – обтиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна обтизадоволеност и като сметен икономически обтиактив).
8. Икономически обтиконтетант (съкр. – обтиконте) (същото като икономическа обтипригодност) – общо понятие за икономически обтиконтедент и
икономически обтиконтединт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Икономически обтиконтетат (съкр. – обтиконта) – двойка, състояща се
от икономическия обтиконтедент и икономическия обтиконтединт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
оперативни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантносустататантни цялостностни оперативни дерелвантни типични икономически
ексообтиингредиенти (с индекс DT-HEOMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до
1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни цялостностни
оперативни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти (с индекс DT-HEOMR-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като контотеидноразгърнати сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелвантни
типични икономически ексообтиингредиенти (с индекс DT-HEOMR-AB/C)
(вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти
са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са представени в
разгърнат вид.
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-HEOMR-AC/B-1
DT-HEOMR-AC/B-2
DT-HEOMR-AC/B-3
DT-HEOMR-AC/B-4
DT-HEOMR-AC/B-5
DT-HEOMR-AC/B-6
B

DT-HEOMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтетат

Обтиконтасустотадит

Обтиконтасуститадит

Обтиконтасубстадит

Обтиконтасуперстадит

Обтиконтасустетадит

Обтиконтасустатадит

Обтиконтетант

Обтиконтесустотадит

Обтиконтесуститадит

Обтиконтесубстадит

Обтиконтесуперстадит

Обтиконтесустетадит

Обтиконтесустатадит

Обтиестконтединт

Обтиесткондисустотадит

Обтиесткондисуститадит

Обтиесткондисубстадит

Обтиесткондисуперстадит

Обтиесткондисустетадит

Обтиесткондисустатадит

Обтиузеконтединт

Обтиузекондисустотадит

Обтиузекондисуститадит

Обтиузекондисубстадит

Обтиузекондисуперстадит

Обтиузекондисустетадит

Обтиузекондисустатадит

Обтиконтединт

Обтикондисустотадит

Обтикондисуститадит

Обтикондисубстадит

Обтикондисуперстадит

Обтикондисустетадит

Обтикондисустатадит

Обтиконтедент

Обтикондесустотадит

Обтикондесуститадит

Обтикондесубстадит

Обтикондесуперстадит

Обтикондесустетадит

Обтикондесустатадит

Обтиконтетит

Обтиконтисустотадит

Обтиконтисуститадит

Обтиконтисубстадит

Обтиконтисуперстадит

Обтиконтисустетадит

Обтиконтисустатадит

Обтиконтотеид

Обтиконтосустотадит

Обтиконтосуститадит

Обтиконтосубстадит

Обтиконтосуперстадит

Обтиконтосустетадит

Обтиконтосустатадит

HOХипертипотеид

Обтисустотаид

Обтисустататит

Обтисубстат

Обтисуперстат

Обтисустататант

Обтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обтиактив

Сметен икономически
обтиактив и
икономическа
обтисъставност

Сметен икономически
обтиактив и
икономически
обтизапас

Ползваем
икономически
обтиактив

Ползваем икономически
обтиактив и
икономическа
обтисъставност

Ползваем икономически
обтиактив и
икономически
обтизапас

Икономически
обтиактив

Икономически
обтиактив и
икономическа
обтисъставност

Икономически
обтиактив и
икономически
обтизапас

Икономическо обтисъстояние

Икономическо
обтисъстояние
и икономическа обтисъставност

Икономическо
обтисъстояние
и икономически обтизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обтисъставност

Икономически
обтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOMR-AC/B-1)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнотеид

Обтиконтасигносустотадит

Обтиконтасигносуститадит

Обтиконтасигносубстадит

Обтиконтасигносуперстадит

Обтиконтасигносустетадит

Обтиконтасигносустатадит

Обтиконтесигнотеид

Обтиконтесигносустотадит

Обтиконтесигносуститадит

Обтиконтесигносубстадит

Обтиконтесигносуперстадит

Обтиконтесигносустетадит

Обтиконтесигносустатадит

Обтиесткондисигнотеид

Обтиесткондисигносустотадит

Обтиесткондисигносуститадит

Обтиесткондисигносубстадит

Обтиесткондисигносуперстадит

Обтиесткондисигносустетадит

Обтиесткондисигносустатадит

Обтиузекондисигнотеид

Обтиузекондисигносустотадит

Обтиузекондисигносуститадит

Обтиузекондисигносубстадит

Обтиузекондисигносуперстадит

Обтиузекондисигносустетадит

Обтиузекондисигносустатадит

Обтикондисигнотеид

Обтикондисигносустотадит

Обтикондисигносуститадит

Обтикондисигносубстадит

Обтикондисигносуперстадит

Обтикондисигносустетадит

Обтикондисигносустатадит

Обтикондесигнотеид

Обтикондесигносустотадит

Обтикондесигносуститадит

Обтикондесигносубстадит

Обтикондесигносуперстадит

Обтикондесигносустетадит

Обтикондесигносустатадит

Обтиконтисигнотеид

Обтиконтисигносустотадит

Обтиконтисигносуститадит

Обтиконтисигносубстадит

Обтиконтисигносуперстадит

Обтиконтисигносустетадит

Обтиконтисигносустатадит

Обтиконтосигнотеид

Обтиконтосигносустотадит

Обтиконтосигносуститадит

Обтиконтосигносубстадит

Обтиконтосигносуперстадит

Обтиконтосигносустетадит

Обтиконтосигносустатадит

Обтисигнотеид

Обтисигносустотаид

Обтисигносустататит

Обтисигносубстат

Обтисигносуперстат

Обтисигносустататант

Обтисигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитит

Обтиконтасигнисустотадит

Обтиконтасигнисуститадит

Обтиконтасигнисубстадит

Обтиконтасигнисуперстадит

Обтиконтасигнисустетадит

Обтиконтасигнисустатадит

Обтиконтесигнитит

Обтиконтесигнисустотадит

Обтиконтесигнисуститадит

Обтиконтесигнисубстадит

Обтиконтесигнисуперстадит

Обтиконтесигнисустетадит

Обтиконтесигнисустатадит

Обтиесткондисигнитит

Обтиесткондисигнисустотадит

Обтиесткондисигнисуститадит

Обтиесткондисигнисубстадит

Обтиесткондисигнисуперстадит

Обтиесткондисигнисустетадит

Обтиесткондисигнисустатадит

Обтиузекондисигнитит

Обтиузекондисигнисустотадит

Обтиузекондисигнисуститадит

Обтиузекондисигнисубстадит

Обтиузекондисигнисуперстадит

Обтиузекондисигнисустетадит

Обтиузекондисигнисустатадит

Обтикондисигнитит

Обтикондисигнисустотадит

Обтикондисигнисуститадит

Обтикондисигнисубстадит

Обтикондисигнисуперстадит

Обтикондисигнисустетадит

Обтикондисигнисустатадит

Обтикондесигнитит

Обтикондесигнисустотадит

Обтикондесигнисуститадит

Обтикондесигнисубстадит

Обтикондесигнисуперстадит

Обтикондесигнисустетадит

Обтикондесигнисустатадит

Обтиконтисигнитит

Обтиконтисигнисустотадит

Обтиконтисигнисуститадит

Обтиконтисигнисубстадит

Обтиконтисигнисуперстадит

Обтиконтисигнисустетадит

Обтиконтисигнисустатадит

Обтиконтосигнитит

Обтиконтосигнисустотадит

Обтиконтосигнисуститадит

Обтиконтосигнисубстадит

Обтиконтосигнисуперстадит

Обтиконтосигнисустетадит

Обтиконтосигнисустатадит

Обтисигнитит

Обтисигнисустотаид

Обтисигнисустататит

Обтисигнисубстат

Обтисигнисуперстат

Обтисигнисустататант

Обтисигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтатранссигнитит

Обтиконтатранссустотадит

Обтиконтатранссуститадит

Обтиконтатранссубстадит

Обтиконтатранссуперстадит

Обтиконтатранссустетадит

Обтиконтатранссустатадит

Обтиконтетранссигнитит

Обтиконтетранссустотадит

Обтиконтетранссуститадит

Обтиконтетранссубстадит

Обтиконтетранссуперстадит

Обтиконтетранссустетадит

Обтиконтетранссустатадит

Обтиесткондитранссигнитит

Обтиесткондитранссустотадит

Обтиесткондитранссуститадит

Обтиесткондитранссубстадит

Обтиесткондитранссуперстадит

Обтиесткондитранссустетадит

Обтиесткондитранссустатадит

Обтиузекондитранссигнитит

Обтиузекондитранссустотадит

Обтиузекондитранссуститадит

Обтиузекондитранссубстадит

Обтиузекондитранссуперстадит

Обтиузекондитранссустетадит

Обтиузекондитранссустатадит

Обтикондитранссигнитит

Обтикондитранссустотадит

Обтикондитранссуститадит

Обтикондитранссубстадит

Обтикондитранссуперстадит

Обтикондитранссустетадит

Обтикондитранссустатадит

Обтикондетранссигнитит

Обтикондетранссустотадит

Обтикондетранссуститадит

Обтикондетранссубстадит

Обтикондетранссуперстадит

Обтикондетранссустетадит

Обтикондетранссустатадит

Обтиконтитранссигнитит

Обтиконтитранссустотадит

Обтиконтитранссуститадит

Обтиконтитранссубстадит

Обтиконтитранссуперстадит

Обтиконтитранссустетадит

Обтиконтитранссустатадит

Обтиконтотранссигнитит

Обтиконтотранссустотадит

Обтиконтотранссуститадит

Обтиконтотранссубстадит

Обтиконтотранссуперстадит

Обтиконтотранссустетадит

Обтиконтотранссустатадит

Обтитранссигнитит

Обтитранссустотаид

Обтитранссустататит

Обтитранссубстат

Обтитранссуперстат

Обтитранссустататант

Обтитранссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтаинсигнитит

Обтиконтаинсигсустотадит

Обтиконтаинсигсуститадит

Обтиконтаинсигсубстадит

Обтиконтаинсигсуперстадит

Обтиконтаинсигсустетадит

Обтиконтаинсигсустатадит

Обтиконтеинсигнитит

Обтиконтеинсигсустотадит

Обтиконтеинсигсуститадит

Обтиконтеинсигсубстадит

Обтиконтеинсигсуперстадит

Обтиконтеинсигсустетадит

Обтиконтеинсигсустатадит

Обтиесткондиинсигнитит

Обтиесткондиинсигсустотадит

Обтиесткондиинсигсуститадит

Обтиесткондиинсигсубстадит

Обтиесткондиинсигсуперстадит

Обтиесткондиинсигсустетадит

Обтиесткондиинсигсустатадит

Обтиузекондиинсигнитит

Обтиузекондиинсигсустотадит

Обтиузекондиинсигсуститадит

Обтиузекондиинсигсубстадит

Обтиузекондиинсигсуперстадит

Обтиузекондиинсигсустетадит

Обтиузекондиинсигсустатадит

Обтикондиинсигнитит

Обтикондиинсигсустотадит

Обтикондиинсигсуститадит

Обтикондиинсигсубстадит

Обтикондиинсигсуперстадит

Обтикондиинсигсустетадит

Обтикондиинсигсустатадит

Обтикондеинсигнитит

Обтикондеинсигсустотадит

Обтикондеинсигсуститадит

Обтикондеинсигсубстадит

Обтикондеинсигсуперстадит

Обтикондеинсигсустетадит

Обтикондеинсигсустатадит

Обтиконтиинсигнитит

Обтиконтиинсигсустотадит

Обтиконтиинсигсуститадит

Обтиконтиинсигсубстадит

Обтиконтиинсигсуперстадит

Обтиконтиинсигсустетадит

Обтиконтиинсигсустатадит

Обтиконтоинсигнитит

Обтиконтоинсигсустотадит

Обтиконтоинсигсуститадит

Обтиконтоинсигсубстадит

Обтиконтоинсигсуперстадит

Обтиконтоинсигсустетадит

Обтиконтоинсигсустатадит

Обтиинсигнитит

Обтиинсигсустотаид

Обтиинсигсустататит

Обтиинсигсубстат

Обтиинсигсуперстат

Обтиинсигсустататант

Обтиинсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMRAC/B-5) (Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитант

Обтиконтасигнесустотадит

Обтиконтасигнесуститадит

Обтиконтасигнесубстадит

Обтиконтасигнесуперстадит

Обтиконтасигнесустетадит

Обтиконтасигнесустатадит

Обтиконтесигнитант

Обтиконтесигнесустотадит

Обтиконтесигнесуститадит

Обтиконтесигнесубстадит

Обтиконтесигнесуперстадит

Обтиконтесигнесустетадит

Обтиконтесигнесустатадит

Обтиесткондисигнитант

Обтиесткондисигнесустотадит

Обтиесткондисигнесуститадит

Обтиесткондисигнесубстадит

Обтиесткондисигнесуперстадит

Обтиесткондисигнесустетадит

Обтиесткондисигнесустатадит

Обтиузекондисигнитант

Обтиузекондисигнесустотадит

Обтиузекондисигнесуститадит

Обтиузекондисигнесубстадит

Обтиузекондисигнесуперстадит

Обтиузекондисигнесустетадит

Обтиузекондисигнесустатадит

Обтикондисигнитант

Обтикондисигнесустотадит

Обтикондисигнесуститадит

Обтикондисигнесубстадит

Обтикондисигнесуперстадит

Обтикондисигнесустетадит

Обтикондисигнесустатадит

Обтикондесигнитант

Обтикондесигнесустотадит

Обтикондесигнесуститадит

Обтикондесигнесубстадит

Обтикондесигнесуперстадит

Обтикондесигнесустетадит

Обтикондесигнесустатадит

Обтиконтисигнитант

Обтиконтисигнесустотадит

Обтиконтисигнесуститадит

Обтиконтисигнесубстадит

Обтиконтисигнесуперстадит

Обтиконтисигнесустетадит

Обтиконтисигнесустатадит

Обтиконтосигнитант

Обтиконтосигнесустотадит

Обтиконтосигнесуститадит

Обтиконтосигнесубстадит

Обтиконтосигнесуперстадит

Обтиконтосигнесустетадит

Обтиконтосигнесустатадит

Обтисиг-

Обтисигнесустотаид

Обтисигнесустататит

Обтисигнесубстат

Обтисигнесуперстат

Обтисигнесустататант

Обтисигнесустататат

нитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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384

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитат

Обтиконтасигнасустотадит

Обтиконтасигнасуститадит

Обтиконтасигнасубстадит

Обтиконтасигнасуперстадит

Обтиконтасигнасустетадит

Обтиконтасигнасустатадит

Обтиконтесигнитат

Обтиконтесигнасустотадит

Обтиконтесигнасуститадит

Обтиконтесигнасубстадит

Обтиконтесигнасуперстадит

Обтиконтесигнасустетадит

Обтиконтесигнасустатадит

Обтиесткондисигнитат

Обтиесткондисигнасустотадит

Обтиесткондисигнасуститадит

Обтиесткондисигнасубстадит

Обтиесткондисигнасуперстадит

Обтиесткондисигнасустетадит

Обтиесткондисигнасустатадит

Обтиузекондисигнитат

Обтиузекондисигнасустотадит

Обтиузекондисигнасуститадит

Обтиузекондисигнасубстадит

Обтиузекондисигнасуперстадит

Обтиузекондисигнасустетадит

Обтиузекондисигнасустатадит

Обтикондисигнитат

Обтикондисигнасустотадит

Обтикондисигнасуститадит

Обтикондисигнасубстадит

Обтикондисигнасуперстадит

Обтикондисигнасустетадит

Обтикондисигнасустатадит

Обтикондесигнитат

Обтикондесигнасустотадит

Обтикондесигнасуститадит

Обтикондесигнасубстадит

Обтикондесигнасуперстадит

Обтикондесигнасустетадит

Обтикондесигнасустатадит

Обтиконтисигнитат

Обтиконтисигнасустотадит

Обтиконтисигнасуститадит

Обтиконтисигнасубстадит

Обтиконтисигнасуперстадит

Обтиконтисигнасустетадит

Обтиконтисигнасустатадит

Обтиконтосигнитат

Обтиконтосигнасустотадит

Обтиконтосигнасуститадит

Обтиконтосигнасубстадит

Обтиконтосигнасуперстадит

Обтиконтосигнасустетадит

Обтиконтосигнасустатадит

Обтисиг-

Обтисигнасустотаид

Обтисигнасустататит

Обтисигнасубстат

Обтисигнасуперстат

Обтисигнасустататант

Обтисигнасустататат

нитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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385

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-HEOMR-BC/A-1
DT-HEOMR-BC/A-2
DT-HEOMR-BC/A-3
DT-HEOMR-BC/A-4
DT-HEOMR-BC/A-5

A

DT-HEOMR-BC/A-6
DT-HEOMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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386

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтетат

Обтиконтасигнотадит

Обтиконтасигнитадит

Обтиконтатранстадит

Обтиконтаинсигтадит

Обтиконтасигнетадит

Обтиконтасигнатадит

Обтиконтетант

Обтиконтесигнотадит

Обтиконтесигнитадит

Обтиконтетранстадит

Обтиконтеинсигтадит

Обтиконтесигнетадит

Обтиконтесигнатадит

Обтиестконтединт

Обтиесткондисигнотадит

Обтиесткондисигнитадит

Обтиесткондитранстадит

Обтиесткондиинсигтадит

Обтиесткондисигнетадит

Обтиесткондисигнатадит

Обтиузеконтединт

Обтиузекондисигнотадит

Обтиузекондисигнитадит

Обтиузекондитранстадит

Обтиузекондиинсигтадит

Обтиузекондисигнетадит

Обтиузекондисигнатадит

Обтиконтединт

Обтикондисигнотадит

Обтикондисигнитадит

Обтикондитранстадит

Обтикондиинсигтадит

Обтикондисигнетадит

Обтикондисигнатадит

Обтиконтедент

Обтикондесигнотадит

Обтикондесигнитадит

Обтикондетранстадит

Обтикондеинсигтадит

Обтикондесигнетадит

Обтикондесигнатадит

Обтиконтетит

Обтиконтисигнотадит

Обтиконтисигнитадит

Обтиконтитранстадит

Обтиконтиинсигтадит

Обтиконтисигнетадит

Обтиконтисигнатадит

Обтиконтотеид

Обтиконтосигнотадит

Обтиконтосигнитадит

Обтиконтотранстадит

Обтиконтоинсигтадит

Обтиконтосигнетадит

Обтиконтосигнатадит

HOХипертипотеид

Обтисигнотаид

Обтисигнитит

Обтитранссигнитит

Обтиинсигнитит

Обтисигнитант

Обтисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMRBC/A-1) (Всички понятия имат определението икономически)
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387

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обтиактив

Сметен икономически
обтиактив и
трансцентален
икономически
интерес

Сметен икономически
обтиактив и
инцентален
икономически
интерес

Ползваем
икономически
обтиактив

Ползваем икономически
обтиактив и
трансцентален
икономически
интерес

Ползваем икономически
обтиактив и
инцентален
икономически
интерес

Икономически
обтиактив

Икономически
обтиактив и
трансцентален
икономически
интерес

Икономически
обтиактив и
инцентален
икономически
интерес

Икономическо обтисъстояние

Икономическо
обтисъстояние
и трансцентален икономически интерес

Икономическо
обтисъстояние
и инцентален
икономически
интерес

Градивен
HS-хипертипотеид

Трансцентален икономически интерес

Инцентален
икономически
интерес

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOMR-BC/A-1)
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388

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустотаид

Обтиконтасигносустотадит

Обтиконтасигнисустотадит

Обтиконтатранссустотадит

Обтиконтаинсигсустотадит

Обтиконтасигнесустотадит

Обтиконтасигнасустотадит

Обтиконтесустотаид

Обтиконтесигносустотадит

Обтиконтесигнисустотадит

Обтиконтетранссустотадит

Обтиконтеинсигсустотадит

Обтиконтесигнесустотадит

Обтиконтесигнасустотадит

Обтиесткондисустотаид

Обтиесткондисигносустотадит

Обтиесткондисигнисустотадит

Обтиесткондитранссустотадит

Обтиесткондиинсигсустотадит

Обтиесткондисигнесустотадит

Обтиесткондисигнасустотадит

Обтиузекондисустотаид

Обтиузекондисигносустотадит

Обтиузекондисигнисустотадит

Обтиузекондитранссустотадит

Обтиузекондиинсигсустотадит

Обтиузекондисигнесустотадит

Обтиузекондисигнасустотадит

Обтикондисустотаид

Обтикондисигносустотадит

Обтикондисигнисустотадит

Обтикондитранссустотадит

Обтикондиинсигсустотадит

Обтикондисигнесустотадит

Обтикондисигнасустотадит

Обтикондесустотаид

Обтикондесигносустотадит

Обтикондесигнисустотадит

Обтикондетранссустотадит

Обтикондеинсигсустотадит

Обтикондесигнесустотадит

Обтикондесигнасустотадит

Обтиконтисустотаид

Обтиконтисигносустотадит

Обтиконтисигнисустотадит

Обтиконтитранссустотадит

Обтиконтиинсигсустотадит

Обтиконтисигнесустотадит

Обтиконтисигнасустотадит

Обтиконтосустотаид

Обтиконтосигносустотадит

Обтиконтосигнисустотадит

Обтиконтотранссустотадит

Обтиконтоинсигсустотадит

Обтиконтосигнесустотадит

Обтиконтосигнасустотадит

Обтисустотаид

Обтисигносустотаид

Обтисигнисустотаид

Обтитранссустотаид

Обтиинсигсустотаид

Обтисигнесустотаид

Обтисигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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389

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустататит

Обтиконтасигносуститадит

Обтиконтасигнисуститадит

Обтиконтатранссуститадит

Обтиконтаинсигсуститадит

Обтиконтасигнесуститадит

Обтиконтасигнасуститадит

Обтиконтесустататит

Обтиконтесигносуститадит

Обтиконтесигнисуститадит

Обтиконтетранссуститадит

Обтиконтеинсигсуститадит

Обтиконтесигнесуститадит

Обтиконтесигнасуститадит

Обтиесткондисустататит

Обтиесткондисигносуститадит

Обтиесткондисигнисуститадит

Обтиесткондитранссуститадит

Обтиесткондиинсигсуститадит

Обтиесткондисигнесуститадит

Обтиесткондисигнасуститадит

Обтиузекондисустататит

Обтиузекондисигносуститадит

Обтиузекондисигнисуститадит

Обтиузекондитранссуститадит

Обтиузекондиинсигсуститадит

Обтиузекондисигнесуститадит

Обтиузекондисигнасуститадит

Обтикондисустататит

Обтикондисигносуститадит

Обтикондисигнисуститадит

Обтикондитранссуститадит

Обтикондиинсигсуститадит

Обтикондисигнесуститадит

Обтикондисигнасуститадит

Обтикондесустататит

Обтикондесигносуститадит

Обтикондесигнисуститадит

Обтикондетранссуститадит

Обтикондеинсигсуститадит

Обтикондесигнесуститадит

Обтикондесигнасуститадит

Обтиконтисустататит

Обтиконтисигносуститадит

Обтиконтисигнисуститадит

Обтиконтитранссуститадит

Обтиконтиинсигсуститадит

Обтиконтисигнесуститадит

Обтиконтисигнасуститадит

Обтиконтосустататит

Обтиконтосигносуститадит

Обтиконтосигнисуститадит

Обтиконтотранссуститадит

Обтиконтоинсигсуститадит

Обтиконтосигнесуститадит

Обтиконтосигнасуститадит

Обтисустататит

Обтисигносустататит

Обтисигнисустататит

Обтитранссустататит

Обтиинсигсустататит

Обтисигнесустататит

Обтисигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

165

390

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасубстат

Обтиконтасигносубстадит

Обтиконтасигнисубстадит

Обтиконтатранссубстадит

Обтиконтаинсигсубстадит

Обтиконтасигнесубстадит

Обтиконтасигнасубстадит

Обтиконтесубстат

Обтиконтесигносубстадит

Обтиконтесигнисубстадит

Обтиконтетранссубстадит

Обтиконтеинсигсубстадит

Обтиконтесигнесубстадит

Обтиконтесигнасубстадит

Обтиесткондисубстат

Обтиесткондисигносубстадит

Обтиесткондисигнисубстадит

Обтиесткондитранссубстадит

Обтиесткондиинсигсубстадит

Обтиесткондисигнесубстадит

Обтиесткондисигнасубстадит

Обтиузекондисубстат

Обтиузекондисигносубстадит

Обтиузекондисигнисубстадит

Обтиузекондитранссубстадит

Обтиузекондиинсигсубстадит

Обтиузекондисигнесубстадит

Обтиузекондисигнасубстадит

Обтикондисубстат

Обтикондисигносубстадит

Обтикондисигнисубстадит

Обтикондитранссубстадит

Обтикондиинсигсубстадит

Обтикондисигнесубстадит

Обтикондисигнасубстадит

Обтикондесубстат

Обтикондесигносубстадит

Обтикондесигнисубстадит

Обтикондетранссубстадит

Обтикондеинсигсубстадит

Обтикондесигнесубстадит

Обтикондесигнасубстадит

Обтиконтисубстат

Обтиконтисигносубстадит

Обтиконтисигнисубстадит

Обтиконтитранссубстадит

Обтиконтиинсигсубстадит

Обтиконтисигнесубстадит

Обтиконтисигнасубстадит

Обтиконтосубстат

Обтиконтосигносубстадит

Обтиконтосигнисубстадит

Обтиконтотранссубстадит

Обтиконтоинсигсубстадит

Обтиконтосигнесубстадит

Обтиконтосигнасубстадит

Обтисубстат

Обтисигносубстат

Обтисигнисубстат

Обтитранссубстат

Обтиинсигсубстат

Обтисигнесубстат

Обтисигнасубстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасуперстат

Обтиконтасигносуперстадит

Обтиконтасигнисуперстадит

Обтиконтатранссуперстадит

Обтиконтаинсигсуперстадит

Обтиконтасигнесуперстадит

Обтиконтасигнасуперстадит

Обтиконтесуперстат

Обтиконтесигносуперстадит

Обтиконтесигнисуперстадит

Обтиконтетранссуперстадит

Обтиконтеинсигсуперстадит

Обтиконтесигнесуперстадит

Обтиконтесигнасуперстадит

Обтиесткондисуперстат

Обтиесткондисигносуперстадит

Обтиесткондисигнисуперстадит

Обтиесткондитранссуперстадит

Обтиесткондиинсигсуперстадит

Обтиесткондисигнесуперстадит

Обтиесткондисигнасуперстадит

Обтиузекондисуперстат

Обтиузекондисигносуперстадит

Обтиузекондисигнисуперстадит

Обтиузекондитранссуперстадит

Обтиузекондиинсигсуперстадит

Обтиузекондисигнесуперстадит

Обтиузекондисигнасуперсадит

Обтикондисуперстат

Обтикондисигносуперстадит

Обтикондисигнисуперстадит

Обтикондитранссуперстадит

Обтикондиинсигсуперстадит

Обтикондисигнесуперстадит

Обтикондисигнасуперстадит

Обтикондесуперстат

Обтикондесигносуперстадит

Обтикондесигнисуперстадит

Обтикондетранссуперстадит

Обтикондеинсигсуперстадит

Обтикондесигнесуперстадит

Обтикондесигнасуперстадит

Обтиконтисуперстат

Обтиконтисигносуперстадит

Обтиконтисигнисуперстадит

Обтиконтитранссуперстадит

Обтиконтиинсигсуперстадит

Обтиконтисигнесуперстадит

Обтиконтисигнасуперстадит

Обтиконтосуперстат

Обтиконтосигносуперстадит

Обтиконтосигнисуперстадит

Обтиконтотранссуперстадит

Обтиконтоинсигсуперстадит

Обтиконтосигнесуперстадит

Обтиконтосигнасуперстадит

Обтисуперстат

Обтисигносуперстат

Обтисигнисуперстат

Обтитранссуперстат

Обтиинсигсуперстат

Обтисигнесуперстат

Обтисигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустататант

Обтиконтасигносустетадит

Обтиконтасигнисустетадит

Обтиконтатранссустетадит

Обтиконтаинсигсустетадит

Обтиконтасигнесустетадит

Обтиконтасигнасустетадит

Обтиконтесустататант

Обтиконтесигносустетадит

Обтиконтесигнисустетадит

Обтиконтетранссустетадит

Обтиконтеинсигсустетадит

Обтиконтесигнесустетадит

Обтиконтесигнасустетадит

Обтиесткондисустататант

Обтиесткондисигносустетадит

Обтиесткондисигнисустетадит

Обтиесткондитранссустетадит

Обтиесткондиинсигсустетадит

Обтиесткондисигнесустетадит

Обтиесткондисигнасустетадит

Обтиузекондисустататант

Обтиузекондисигносустетадит

Обтиузекондисигнисустетадит

Обтиузекондитранссустетадит

Обтиузекондиинсигсустетадит

Обтиузекондисигнесустетадит

Обтиузекондисигнасустетадит

Обтикондисустататант

Обтикондисигносустетадит

Обтикондисигнисустетадит

Обтикондитранссустетадит

Обтикондиинсигсустетадит

Обтикондисигнесустетадит

Обтикондисигнасустетадит

Обтикондесустататант

Обтикондесигносустетадит

Обтикондесигнисустетадит

Обтикондетранссустетадит

Обтикондеинсигсустетадит

Обтикондесигнесустетадит

Обтикондесигнасустетадит

Обтиконтисустататант

Обтиконтисигносустетадит

Обтиконтисигнисустетадит

Обтиконтитранссустетадит

Обтиконтиинсигсустетадит

Обтиконтисигнесустетадит

Обтиконтисигнасустетадит

Обтиконтосустататант

Обтиконтосигносустетадит

Обтиконтосигнисустетадит

Обтиконтотранссустетадит

Обтиконтоинсигсустетадит

Обтиконтосигнесустетадит

Обтиконтосигнасустетадит

Обтисустататант

Обтисигносустататант

Обтисигнисустататант

Обтитранссустататант

Обтиинсигсустататант

Обтисигнесустататант

Обтисигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустататат

Обтиконтасигносустатадит

Обтиконтасигнисустатадит

Обтиконтатранссустатадит

Обтиконтаинсигсустатадит

Обтиконтасигнесустатадит

Обтиконтасигнасустатадит

Обтиконтесустататат

Обтиконтесигносустатадит

Обтиконтесигнисустатадит

Обтиконтетранссустатадит

Обтиконтеинсигсустатадит

Обтиконтесигнесустатадит

Обтиконтесигнасустатадит

Обтиесткондисустататат

Обтиесткондисигносустатадит

Обтиесткондисигнисустатадит

Обтиесткондитранссустатадит

Обтиесткондиинсигсустатадит

Обтиесткондисигнесустатадит

Обтиесткондисигнасустатадит

Обтиузекондисустататат

Обтиузекондисигносустатадит

Обтиузекондисигнисустатадит

Обтиузекондитранссустатадит

Обтиузекондиинсигсустатадит

Обтиузекондисигнесустатадит

Обтиузекондисигнасустатадит

Обтикондисустататат

Обтикондисигносустатадит

Обтикондисигнисустатадит

Обтикондитранссустатадит

Обтикондиинсигсустатадит

Обтикондисигнесустатадит

Обтикондисигнасустатадит

Обтикондесустататат

Обтикондесигносустатадит

Обтикондесигнисустатадит

Обтикондетранссустатадит

Обтикондеинсигсустатадит

Обтикондесигнесустатадит

Обтикондесигнасустатадит

Обтиконтисустататат

Обтиконтисигносустатадит

Обтиконтисигнисустатадит

Обтиконтитранссустатадит

Обтиконтиинсигсустатадит

Обтиконтисигнесустатадит

Обтиконтисигнасустатадит

Обтиконтосустататат

Обтиконтосигносустатадит

Обтиконтосигнисустатадит

Обтиконтотранссустатадит

Обтиконтоинсигсустатадит

Обтиконтосигнесустатадит

Обтиконтосигнасустатадит

Обтисустататат

Обтисигносустататат

Обтисигнисустататат

Обтитранссустататат

Обтиинсигсустататат

Обтисигнесустататат

Обтисигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-HEOMR-AB/C-9
DT-HEOMR-AB/C-8
DT-HEOMR-AB/C-7
DT-HEOMR-AB/C-6
DT-HEOMR-AB/C-5
DT-HEOMR-AB/C-4
DT-HEOMR-AB/C-3
DT-HEOMR-AB/C-2
A
DT-HEOMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнитат

Обтисигнасустотадит

Обтисигнасуститадит

Обтисигнасубстадит

Обтисигнасуперстадит

Обтисигнасустетадит

Обтисигнасустатадит

Обтисигнитант

Обтисигнесустотадит

Обтисигнесуститадит

Обтисигнесубстадит

Обтисигнесуперстадит

Обтисигнесустетадит

Обтисигнесустатадит

Обтиинсигнитит

Обтиинсигсустотадит

Обтиинсигсуститадит

Обтиинсигсубстадит

Обтиинсигсуперстадит

Обтиинсигсустетадит

Обтиинсигсустатадит

Обтитранссигнитит

Обтитранссустотадит

Обтитранссуститадит

Обтитранссубстадит

Обтитранссуперстадит

Обтитранссустетадит

Обтитранссустатадит

Обтисигнитит

Обтисигнисустотадит

Обтисигнисуститадит

Обтисигнисубстадит

Обтисигнисуперстадит

Обтисигнисустетадит

Обтисигнисустатадит

Обтисигнотеид

Обтисигносустотадит

Обтисигносуститадит

Обтисигносубстадит

Обтисигносуперстадит

Обтисигносустетадит

Обтисигносустатадит

HOХипертипотеид

Обтисустотаид

Обтисустататит

Обтисубстат

Обтисуперстат

Обтисустататант

Обтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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396

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

мическа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна иконо-

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

Инцентален икономически
интерес

Инцентален
икономически
интерес и икономическа обтисъставност

Инцентален
икономически
интерес и икономически
обтизапас

Трансцентален икономически
интерес

Трансцентален
икономически
интерес и икономическа обтисъставност

Трансцентален
икономически
интерес и икономически обтизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обтисъставност

Икономически
обтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOMR-AB/C-1);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтосигнитат

Обтиконтосигнасустотадит

Обтиконтосигнасуститадит

Обтиконтосигнасубстадит

Обтиконтосигнасуперстадит

Обтиконтосигнасустетадит

Обтиконтосигнасустатадит

Обтиконтосигнитант

Обтиконтосигнесустотадит

Обтиконтосигнесуститадит

Обтиконтосигнесубстадит

Обтиконтосигнесуперстадит

Обтиконтосигнесустетадит

Обтиконтосигнесустатадит

Обтиконтоинсигнитит

Обтиконтоинсигсустотадит

Обтиконтоинсигсуститадит

Обтиконтоинсигсубстадит

Обтиконтоинсигсуперстадит

Обтиконтоинсигсустетадит

Обтиконтоинсигсустатадит

Обтиконтотранссигнитит

Обтиконтотранссустотадит

Обтиконтотранссуститадит

Обтиконтотранссубстадит

Обтиконтотранссуперстадит

Обтиконтотранссустетадит

Обтиконтотранссустатадит

Обтиконтосигнитит

Обтиконтосигнисустотадит

Обтиконтосигнисуститадит

Обтиконтосигнисубстадит

Обтиконтосигнисуперстадит

Обтиконтосигнисустетадит

Обтиконтосигнисустатадит

Обтиконтосигнотеид

Обтиконтосигносустотадит

Обтиконтосигносуститадит

Обтиконтосигносубстадит

Обтиконтосигносуперстадит

Обтиконтосигносустетадит

Обтиконтосигносустатадит

Обтиконтотеид

Обтиконтосустотаид

Обтиконтосустататит

Обтиконтосубстат

Обтиконтосуперстат

Обтиконтосустататант

Обтиконтосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтисигнитат

Обтиконтисигнасустотадит

Обтиконтисигнасуститадит

Обтиконтисигнасубстадит

Обтиконтисигнасуперстадит

Обтиконтисигнасустетадит

Обтиконтисигнасустатадит

Обтиконтисигнитант

Обтиконтисигнесустотадит

Обтиконтисигнесуститадит

Обтиконтисигнесубстадит

Обтиконтисигнесуперстадит

Обтиконтисигнесустетадит

Обтиконтисигнесустатадит

Обтиконтиинсигнитит

Обтиконтиинсигсустотадит

Обтиконтиинсигсуститадит

Обтиконтиинсигсубстадит

Обтиконтиинсигсуперстадит

Обтиконтиинсигсустетадит

Обтиконтиинсигсустатадит

Обтиконтитранссигнитит

Обтиконтитранссустотадит

Обтиконтитранссуститадит

Обтиконтитранссубстадит

Обтиконтитранссуперстадит

Обтиконтитранссустетадит

Обтиконтитранссустатадит

Обтиконтисигнитит

Обтиконтисигнисустотадит

Обтиконтисигнисуститадит

Обтиконтисигнисубстадит

Обтиконтисигнисуперстадит

Обтиконтисигнисустетадит

Обтиконтисигнисустатадит

Обтиконтисигнотеид

Обтиконтисигносустотадит

Обтиконтисигносуститадит

Обтиконтисигносубстадит

Обтиконтисигносуперстадит

Обтиконтисигносустетадит

Обтиконтисигносустатадит

Обтиконтетит

Обтиконтисустотаид

Обтиконтисустататит

Обтиконтисубстат

Обтиконтисуперстат

Обтиконтисустататант

Обтиконтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтикондесигнитат

Обтикондесигнасустотадит

Обтикондесигнасуститадит

Обтикондесигнасубстадит

Обтикондесигнасуперстадит

Обтикондесигнасустетадит

Обтикондесигнасустатадит

Обтикондесигнитант

Обтикондесигнесустотадит

Обтикондесигнесуститадит

Обтикондесигнесубстадит

Обтикондесигнесуперстадит

Обтикондесигнесустетадит

Обтикондесигнесустатадит

Обтикондеинсигнитит

Обтикондеинсигсустотадит

Обтикондеинсигсуститадит

Обтикондеинсигсубстадит

Обтикондеинсигсуперстадит

Обтикондеинсигсустетадит

Обтикондеинсигсустатадит

Обтикондетранссигнитит

Обтикондетранссустотадит

Обтикондетранссуститадит

Обтикондетранссубстадит

Обтикондетранссуперстадит

Обтикондетранссустетадит

Обтикондетранссустатадит

Обтикондесигнитит

Обтикондесигнисустотадит

Обтикондесигнисуститадит

Обтикондесигнисубстадит

Обтикондесигнисуперстадит

Обтикондесигнисустетадит

Обтикондесигнисустатадит

Обтикондесигнотеид

Обтикондесигносустотадит

Обтикондесигносуститадит

Обтикондесигносубстадит

Обтикондесигносуперстадит

Обтикондесигносустетадит

Обтикондесигносустатадит

Обтиконтедент

Обтикондесустотаид

Обтикондесустататит

Обтикондесубстат

Обтикондесуперстат

Обтикондесустататант

Обтикондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтикондисигнитат

Обтикондисигнасустотадит

Обтикондисигнасуститадит

Обтикондисигнасубстадит

Обтикондисигнасуперстадит

Обтикондисигнасустетадит

Обтикондисигнасустатадит

Обтикондисигнитант

Обтикондисигнесустотадит

Обтикондисигнесуститадит

Обтикондисигнесубстадит

Обтикондисигнесуперстадит

Обтикондисигнесустетадит

Обтикондисигнесустатадит

Обтикондиинсигнитит

Обтикондиинсигсустотадит

Обтикондиинсигсуститадит

Обтикондиинсигсубстадит

Обтикондиинсигсуперстадит

Обтикондиинсигсустетадит

Обтикондиинсигсустатадит

Обтикондитранссигнитит

Обтикондитранссустотадит

Обтикондитранссуститадит

Обтикондитранссубстадит

Обтикондитранссуперстадит

Обтикондитранссустетадит

Обтикондитранссустатадит

Обтикондисигнитит

Обтикондисигнисустотадит

Обтикондисигнисуститадит

Обтикондисигнисубстадит

Обтикондисигнисуперстадит

Обтикондисигнисустетадит

Обтикондисигнисустатадит

Обтикондисигнотеид

Обтикондисигносустотадит

Обтикондисигносуститадит

Обтикондисигносубстадит

Обтикондисигносуперстадит

Обтикондисигносустетадит

Обтикондисигносустатадит

Обтиконтединт

Обтикондисустотаид

Обтикондисустататит

Обтикондисубстат

Обтикондисуперстат

Обтикондисустататант

Обтикондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

176

401

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиузекондисигнитат

Обтиузекондисигнасустотадит

Обтиузекондисигнасуститадит

Обтиузекондисигнасубстадит

Обтиузекондисигнасуперстадит

Обтиузекондисигнасустетадит

Обтиузекондисигнасустатадит

Обтиузекондисигнитант

Обтиузекондисигнесустотадит

Обтиузекондисигнесуститадит

Обтиузекондисигнесубстадит

Обтиузекондисигнесуперстадит

Обтиузекондисигнесустетадит

Обтиузекондисигнесустатадит

Обтиузекондиинсигнитит

Обтиузекондиинсигсустотадит

Обтиузекондиинсигсуститадит

Обтиузекондиинсигсубстадит

Обтиузекондиинсигсуперстадит

Обти
узекондиинсигсустетадит

Обтиузекондиинсигсустатадит

Обтиузекондитранссигнитит

Обтиузекондитранссустотадит

Обтиузекондитранссуститадит

Обтиузекондитранссубстадит

Обтиузекондитранссуперстадит

Обтиузекондитранссустетадит

Обтиузекондитранссустатадит

Обтиузекондисигнитит

Обтиузекондисигнисустотадит

Обтиузекондисигнисуститадит

Обтиузекондисигнисубстадит

Обтиузекондисигнисуперстадит

Обтиузекондисигнисустетадит

Обтиузекондисигнисустатадит

Обтиузекондисигн
отеид

Обтиузекондисигносустотадит

Обтиузекондисигносуститадит

Обтиузекондисигносубстадит

Обтиузекондисигносуперстадит

Обтиузекондисигносустетадит

Обтиузекондисигносустатадит

Обтиузеконтединт

Обтиузекондисустотаид

Обтиузекондисустататит

Обтиузекондисубстат

Обтиузекондисуперстат

Обтиузекондисустататант

Обтиузекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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402

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиесткондисигнитат

Обтиесткондисигнасустотадит

Обтиесткондисигнасуститадит

Обтиесткондисигнасубстадит

Обтиесткондисигнасуперстадит

Обтиесткондисигнасустетадит

Обтиесткондисигнасустатадит

Обтиесткондисигнитант

Обтиесткондисигнесустотадит

Обтиесткондисигнесуститадит

Обтиесткондисигнесубстадит

Обтиесткондисигнесуперстадит

Обтиесткондисигнесустетадит

Обтиесткондисигнесустатадит

Обтиесткондиинсигнитит

Обтиесткондиинсигсустотадит

Обтиесткондиинсигсуститадит

Обтиесткондиинсигсубстадит

Обтиесткондиинсигсуперстадит

Обти
есткондиинсигсустетадит

Обтиесткондиинсигсустатадит

Обтиесткондитранссигнитит

Обтиесткондитранссустотадит

Обтиесткондитранссуститадит

Обтиесткондитранссубстадит

Обтиесткондитранссуперстадит

Обтиесткондитранссустетадит

Обтиесткондитранссустатадит

Обтиесткондисигнитит

Обтиесткондисигнисустотадит

Обтиесткондисигнисуститадит

Обтиесткондисигнисубстадит

Обтиесткондисигнисуперстадит

Обтиесткондисигнисустетадит

Обтиесткондисигнисустатадит

Обтиесткондисигнотеид

Обтиесткондисигносустотадит

Обтиесткондисигносуститадит

Обтиесткондисигносубстадит

Обтиесткондисигносуперстадит

Обтиесткондисигносустетадит

Обтиесткондисигносустатадит

Обтиесткон
тединт

Обтиесткондисустотаид

Обти-

Обти-

Обти-

ест-

ест-

ест-

кондисуперстат

кондисустататант

кондисустататат

Обтиест-

кондисустататит

Обтиест-

кондисубстат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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403

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтесигнитат

Обтиконтесигнасустотадит

Обтиконтесигнасуститадит

Обтиконтесигнасубстадит

Обтиконтесигнасуперстадит

Обтиконтесигнасустетадит

Обтиконтесигнасустатадит

Обтиконтесигнитант

Обтиконтесигнесустотадит

Обтиконтесигнесуститадит

Обтиконтесигнесубстадит

Обтиконтесигнесуперстадит

Обтиконтесигнесустетадит

Обтиконтесигнесустатадит

Обтиконтеинсигнитит

Обтиконтеинсигсустотадит

Обтиконтеинсигсуститадит

Обтиконтеинсигсубстадит

Обтиконтеинсигсуперстадит

Обтиконтеинсигсустетадит

Обтиконтеинсигсустатадит

Обтиконтетранссигнитит

Обтиконтетранссустотадит

Обтиконтетранссуститадит

Обтиконтетранссубстадит

Обтиконтетранссуперстадит

Обтиконтетранссустетадит

Обтиконтетранссустатадит

Обтиконтесигнитит

Обтиконтесигнисустотадит

Обтиконтесигнисуститадит

Обтиконтесигнисубстадит

Обтиконтесигнисуперстадит

Обтиконтесигнисустетадит

Обтиконтесигнисустатадит

Обтиконтесигнотеид

Обтиконтесигносустотадит

Обтиконтесигносуститадит

Обтиконтесигносубстадит

Обтиконтесигносуперстадит

Обтиконтесигносустетадит

Обтиконтесигносустатадит

Обтиконтетант

Обтиконтесустотаид

Обтиконтесустататит

Обтиконтесубстат

Обтиконтесуперстат

Обтиконтесустататант

Обтиконтесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически)
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404

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитат

Обтиконтасигнасустотадит

Обтиконтасигнасуститадит

Обтиконтасигнасубстадит

Обтиконтасигнасуперстадит

Обтиконтасигнасустетадит

Обтиконтасигнасустатадит

Обтиконтасигнитант

Обтиконтасигнесустотадит

Обтиконтасигнесуститадит

Обтиконтасигнесубстадит

Обтиконтасигнесуперстадит

Обтиконтасигнесустетадит

Обтиконтасигнесустатадит

Обтиконтаинсигнитит

Обтиконтаинсигсустотадит

Обтиконтаинсигсуститадит

Обтиконтаинсигсубстадит

Обтиконтаинсигсуперстадит

Обтиконтаинсигсустетадит

Обтиконтаинсигсустатадит

Обтиконтатранссигнитит

Обтиконтатранссустотадит

Обтиконтатранссуститадит

Обтиконтатранссубстадит

Обтиконтатранссуперстадит

Обтиконтатранссустетадит

Обтиконтатранссустатадит

Обтиконтасигнитит

Обтиконтасигнисустотадит

Обтиконтасигнисуститадит

Обтиконтасигнисубстадит

Обтиконтасигнисуперстадит

Обтиконтасигнисустетадит

Обтиконтасигнисустатадит

Обтиконтасигнотеид

Обтиконтасигносустотадит

Обтиконтасигносуститадит

Обтиконтасигносубстадит

Обтиконтасигносуперстадит

Обтиконтасигносустетадит

Обтиконтасигносустатадит

Обтиконтетат

Обтиконтасустотаид

Обтиконтасустататит

Обтиконтасубстат

Обтиконтасуперстат

Обтиконтасустататант

Обтиконтасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMR-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
180

405

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the integritic operative derelevant typical economic exostatiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа цялостностни оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти и означавано с индекс
DT-HEIMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж.
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс
C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното
икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент,
принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на
повече от един класификационен критерий – като производен икономически
ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо
пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например контединт (оперативен актив) и транссигнитит (трансзначимост),
контединт, транссигнитит и субстат).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); 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 цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексостатиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HIхипертипотеид, т.е. оперативен икономически стати-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустотаид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустататит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субстат и икономическия суперстат.
4. Икономически субстат (съкр. – субс) (същото като икономическа съставност).
5. Икономически суперстат (съкр. – суперс) (същото като икономически
запас).
6. Икономически сустататант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субстат и икономически суперстат.
7. Икономически сустататат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субстат и икономическия суперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сигнотеид (съкр. – сигно) (същото като икономическа
значимост) – общо понятие за значенията на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически сигнитит (съкр. – сигни) (същото като уницентална икономическа значимост) – единство на икономическия транссигнитит и икономическия инсигнитит.
4. Икономически транссигнитит (съкр. – транс) (същото като трансцентална икономическа значимост).
5. Икономически инсигнитит (съкр. – инсиг) (същото като инцентална
икономическа значимост).
6. Икономически сигнитант (съкр. – сигне) (същото като центална икономическа значимост) – общо понятие за икономически транссигнитит и икономически инсигнитит.
7. Икономически сигнитат (съкр. – сигна) – двойка, състояща се от икономическия транссигнитит и икономическия инсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически контотеид (съкр. – конто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически контетит (съкр. – конти) (същото като икономическа
удовлетвореност) – единство на икономическия контедент и икономическия
контединт.
4. Икономически контедент (съкр. – конде) (същото като икономическа
изгодност и като икономическо състояние).
5. Икономически контединт (съкр. – конди) (същото като икономическа
задоволеност и като икономически актив).
6. Икономически узеконтединт (съкр. – узеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема задоволеност и като
ползваем икономически актив).
7. Икономически естконтединт (съкр. – естконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна задоволеност и като
сметен икономически актив).
8. Икономически контетант (съкр. – конте) (същото като икономическа
пригодност) – общо понятие за икономически контедент и икономически контединт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Икономически контетат (съкр. – конта) – двойка, състояща се от икономическия контедент и икономическия контединт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантносустататантни цялостностни оперативни дерелвантни типични икономически
ексостатиингредиенти (с индекс DT-HEIMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до
1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни цялостностни
оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти (с индекс DT-HEIMR-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като контотеидноразгърнати сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелвантни
типични икономически ексостатиингредиенти (с индекс DT-HEIMR-AB/C)
(вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти
са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са представени в
разгърнат вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-HEIMR-AC/B-1
DT-HEIMR-AC/B-2
DT-HEIMR-AC/B-3
DT-HEIMR-AC/B-4
DT-HEIMR-AC/B-5
DT-HEIMR-AC/B-6
B

DT-HEIMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контетат

Контасустотадит

Контасуститадит

Контасубстадит

Контасуперстадит

Контасустетадит

Контасустатадит

Контетант

Контесустотадит

Контесуститадит

Контесубстадит

Контесуперстадит

Контесустетадит

Контесустатадит

Естконтединт

Есткондисустотадит

Есткондисуститадит

Есткондисубстадит

Есткон-

Есткондисустетадит

Есткондисустатадит

Узеконтединт

Узекондисустотадит

Узекондисуститадит

Узекондисубстадит

Узекондисуперстадит

Узекондисустетадит

Узекондисустатадит

Контединт

Кондисустотадит

Кондисуститадит

Кондисубстадит

Кондисуперстадит

Кондисустетадит

Кондисустатадит

Контедент

Кондесустотадит

Кондесуститадит

Кондесубстадит

Кондесуперстадит

Кондесустетадит

Кондесустатадит

Контетит

Контисустотадит

Контисуститадит

Контисубстадит

Контисуперстадит

Контисустетадит

Контисустатадит

Контотеид

Контосустотадит

Контосуститадит

Контосубстадит

Контосуперстадит

Контосустетадит

Контосустатадит

HI-Хипертипотеид

Сустотаид

Сустататит

Субстат

Суперстат
(запас)

Сустататант

Сустататат

дисуперстадит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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412

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
актив

Сметен икономически
актив и
икономическа
съставност

Сметен икономически
актив и
икономически
запас

Ползваем
икономически
актив

Ползваем икономически
актив и
икономическа
съставност

Ползваем икономически
актив и
икономически
запас

Икономически
актив

Икономически
актив и
икономическа
съставност

Икономически
актив и
икономически
запас

Икономическо състояние

Икономическо
състояние и
икономическа
съставност

Икономическо
състояние и
икономически
запас

Градивен
HI-хипертипотеид

Икономическа
съставност

Икономически
запас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIMR-AC/B-1); (опцията стати се подразбира)
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413

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнотеид

Контасигносустотадит

Контасигносуститадит

Контасигносубстадит

Контасигносуперстадит

Контасигносустетадит

Контасигносустатадит

Контесигнотеид

Контесигносустотадит

Контесигносуститадит

Контесигносубстадит

Контесигносуперстадит

Контесигносустетадит

Контесигносустатадит

Есткондисигнотеид

Есткондисигносустотадит

Есткондисигносуститадит

Есткондисигносубстадит

Есткондисигносуперстадит

Есткондисигносустетадит

Есткондисигносустатадит

Узекондисигнотеид

Узекондисигносустотадит

Узекондисигносуститадит

Узекондисигносубстадит

Узекондисигносуперстадит

Узекондисигносустетадит

Узекондисигносустатадит

Кондисигнотеид

Кондисигносустотадит

Кондисигносуститадит

Кондисигносубстадит

Кондисигносуперстадит

Кондисигносустетадит

Кондисигносустатадит

Кондесигнотеид

Кондесигносустотадит

Кондесигносуститадит

Кондесигносубстадит

Кондесигносуперстадит

Кондесигносустетадит

Кондесигносустатадит

Контисигнотеид

Контисигносустотадит

Контисигносуститадит

Контисигносубстадит

Контисигносуперстадит

Контисигносустетадит

Контисигносустатадит

Контосигнотеид

Контосигносустотадит

Контосигносуститадит

Контосигносубстадит

Контосигносуперстадит

Контосигносустетадит

Контосигносустатадит

Сигнотеид

Сигносустотаид

Сигносустататит

Сигносубстат

Сигносуперстат

Сигносустататант

Сигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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414

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитит

Контасигнисустотадит

Контасигнисуститадит

Контасигнисубстадит

Контасигнисуперстадит

Контасигнисустетадит

Контасигнисустатадит

Контесигнитит

Контесигнисустотадит

Контесигнисуститадит

Контесигнисубстадит

Контесигнисуперстадит

Контесигнисустетадит

Контесигнисустатадит

Есткондисигнитит

Есткондисигнисустотадит

Есткондисигнисуститадит

Есткондисигнисубстадит

Есткондисигнисуперстадит

Есткондисигнисустетадит

Есткондисигнисустатадит

Узекондисигнитит

Узекондисигнисустотадит

Узекондисигнисуститадит

Узекондисигнисубстадит

Узекондисигнисуперстадит

Узекондисигнисустетадит

Узекондисигнисустатадит

Кондисигнитит

Кондисигнисустотадит

Кондисигнисуститадит

Кондисигнисубстадит

Кондисигнисуперстадит

Кондисигнисустетадит

Кондисигнисустатадит

Кондесигнитит

Кондесигнисустотадит

Кондесигнисуститадит

Кондесигнисубстадит

Кондесигнисуперстадит

Кондесигнисустетадит

Кондесигнисустатадит

Контисигнитит

Контисигнисустотадит

Контисигнисуститадит

Контисигнисубстадит

Контисигнисуперстадит

Контисигнисустетадит

Контисигнисустатадит

Контосигнитит

Контосигнисустотадит

Контосигнисуститадит

Контосигнисубстадит

Контосигнисуперстадит

Контосигнисустетадит

Контосигнисустатадит

Сигнитит

Сигнисустотаид

Сигнисустататит

Сигнисубстат

Сигнисуперстат

Сигнисустататант

Сигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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415

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контатранссигнитит

Контатранссустотадит

Контатранссуститадит

Контатранссубстадит

Контатранссуперстадит

Контатранссустетадит

Контатранссустатадит

Контетранссигни
тит

Контетранссустотадит

Контетранссуститадит

Контетранссубстадит

Контетранссуперстадит

Контетранссустетадит

Контетранссустатадит

Есткондитранссигнитит

Есткондитранссустотадит

Есткондитранссуститадит

Есткондитранссубстадит

Есткондитранссуперстадит

Есткондитранссустетадит

Есткондитранссустатадит

Узекондитранссигнитит

Узекондитранссустотадит

Узекондитранссуститадит

Узекондитранссубстадит

Узекондитранссуперстадит

Узекондитранссустетадит

Узекондитранссустатадит

Кондитранссигнитит

Кондитранссустотадит

Кондитранссуститадит

Кондитранссубстадит

Кондитранссуперстадит

Кондитранссустетадит

Кондитранссустатадит

Кондетранссигнитит

Кондетранссустотадит

Кондетранссуститадит

Кондетранссубстадит

Кондетранссуперстадит

Кондетранссустетадит

Кондетранссустатадит

Контитранссигнитит

Контитранссустотадит

Контитранссуститадит

Контитранссубстадит

Контитранссуперстадит

Контитранссустетадит

Контитранссустатадит

Контотранссигнитит

Контотранссустотадит

Контотранссуститадит

Контотранссубстадит

Контотранссуперстадит

Контотранссустетадит

Контотранссустатадит

Транссустотаид

Транссустататит

Транссубстат

Транссуперстат

Транссустататант

Транссустататат

Транссигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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416

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контаинсигнитит

Контаинсигсустотадит

Контаинсигсуститадит

Контаинсигсубстадит

Контаинсигсуперстадит

Контаинсигсустетадит

Контаинсигсустатадит

Контеинсигнитит
тит

Контеинсигсустотадит

Контеинсигсуститадит

Контеинсигсубстадит

Контеинсигсуперстадит

Контеинсигсустетадит

Контеинсигсустатадит

Есткондиинсигнитит

Есткондиинсигсустотадит

Есткондиинсигсуститадит

Есткондиинсигсубстадит

Есткондиинсигсуперстадит

Есткондиинсигсустетадит

Есткондиинсигсустатадит

Узекондиинсигнитит

Узекондиинсигсустотадит

Узекондиинсигсуститадит

Узекондиинсигсубстадит

Узекондиинсигсуперстадит

Узекондиинсигсустетадит

Узекондиинсигсустатадит

Кондиинсигнитит

Кондиинсигсустотадит

Кондиинсигсуститадит

Кондиинсигсубстадит

Кондиинсигсуперстадит

Кондиинсигсустетадит

Кондиинсигсустатадит

Кондеинсигнитит

Кондеинсигсустотадит

Кондеинсигсуститадит

Кондеинсигсубстадит

Кондеинсигсуперстадит

Кондеинсигсустетадит

Кондеинсигсустатадит

Контиинсигнитит

Контиинсигсустотадит

Контиинсигсуститадит

Контиинсигсубстадит

Контиинсигсуперстадит

Контиинсигсустетадит

Контиинсигсустатадит

Контоинсигнитит

Контоинсигсустотадит

Контоинсигсуститадит

Контоинсигсубстадит

Контоинсигсуперстадит

Контоинсигсустетадит

Контоинсигсустатадит

Инсигсустотаид

Инсигсустататит

Инсигсубстат

Инсигсуперстат

Инсигсустататант

Инсигсустататат

Инсигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMRAC/B-5) (Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се
подразбира)
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417

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитант

Контасигнесустотадит

Контасигнесуститадит

Контасигнесубстадит

Контасигнесуперстадит

Контасигнесустетадит

Контасигнесустатадит

Контесигнитант

Контесигнесустотадит

Контесигнесуститадит

Контесигнесубстадит

Контесигнесуперстадит

Контесигнесустетадит

Контесигнесустатадит

Есткондисигнитант

Есткондисигнесустотадит

Есткондисигнесуститадит

Есткондисигнесубстадит

Есткондисигнесуперстадит

Есткондисигнесустетадит

Есткондисигнесустатадит

Узекондисигнитант

Узекондисигнесустотадит

Узекондисигнесуститадит

Узекондисигнесубстадит

Узекондисигнесуперстадит

Узекондисигнесустетадит

Узекондисигнесустатадит

Кондисигнитант

Кондисигнесустотадит

Кондисигнесуститадит

Кондисигнесубстадит

Кондисигнесуперстадит

Кондисигнесустетадит

Кондисигнесустатадит

Кондесигнитант

Кондесигнесустотадит

Кондесигнесуститадит

Кондесигнесубстадит

Кондесигнесуперстадит

Кондесигнесустетадит

Кондесигнесустатадит

Контисигнитант

Контисигнесустотадит

Контисигнесуститадит

Контисигнесубстадит

Контисигнесуперстадит

Контисигнесустетадит

Контисигнесустатадит

Контосигнитант

Контосигнесустотадит

Контосигнесуститадит

Контосигнесубстадит

Контосигнесуперстадит

Контосигнесустетадит

Контосигнесустатадит

Сигнитант

Сигнесустотаид

Сигнесустататит

Сигнесубстат

Сигнесуперстат

Сигнесустататант

Сигнесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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418

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитат

Контасигнасустотадит

Контасигнасуститадит

Контасигнасубстадит

Контасигнасуперстадит

Контасигнасустетадит

Контасигнасустатадит

Контесигнитат

Контесигнасустотадит

Контесигнасуститадит

Контесигнасубстадит

Контесигнасуперстадит

Контесигнасустетадит

Контесигнасустатадит

Есткондисигнитат

Есткондисигнасустотадит

Есткондисигнасуститадит

Есткондисигнасубстадит

Есткондисигнасуперстадит

Есткондисигнасустетадит

Есткондисигнасустатадит

Узекондисигнитат

Узекондисигнасустотадит

Узекондисигнасуститадит

Узекондисигнасубстадит

Узекондисигнасуперстадит

Узекондисигнасустетадит

Узекондисигнасустатадит

Кондисигнитат

Кондисигнасустотадит

Кондисигнасуститадит

Кондисигнасубстадит

Кондисигнасуперстадит

Кондисигнасустетадит

Кондисигнасустатадит

Кондесигнитат

Кондесигнасустотадит

Кондесигнасуститадит

Кондесигнасубстадит

Кондесигнасуперстадит

Кондесигнасустетадит

Кондесигнасустатадит

Контисигнитат

Контисигнасустотадит

Контисигнасуститадит

Контисигнасубстадит

Контисигнасуперстадит

Контисигнасустетадит

Контисигнасустатадит

Контосигнитат

Контосигнасустотадит

Контосигнасуститадит

Контосигнасубстадит

Контосигнасуперстадит

Контосигнасустетадит

Контосигнасустатадит

Сигнитат

Сигнасустотаид

Сигнасустататит

Сигнасубстат

Сигнасуперстат

Сигнасустататант

Сигнасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-HEIMR-BC/A-1
DT-HEIMR-BC/A-2
DT-HEIMR-BC/A-3
DT-HEIMR-BC/A-4
DT-HEIMR-BC/A-5

A

DT-HEIMR-BC/A-6
DT-HEIMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контетат

Контасигнотадит

Контасигнитадит

Контатранстадит

Контаинсигтадит

Контасигнетадит

Контасигнатадит

Контетант

Контесигнотадит

Контесигнитадит

Контетранстадит

Контеинсигтадит

Контесигнетадит

Контесигнатадит

Естконтединт

Есткондисигнотадит

Есткондисигнитадит

Есткондитранстадит

Есткондиин-

Есткондисигнетадит

Есткондисигнатадит

Узеконтединт

Узекондисигнотадит

Узекондисигнитадит

Узекондитранстадит

сигтадит

Узекондисигнетадит

Узекондисигнатадит

Контединт

Кондисигнотадит

Кондисигнитадит

Кондитранстадит

Кондиинсигтадит

Кондисигнетадит

Кондисигнатадит

Контедент

Кондесигнотадит

Кондесигнитадит

Кондетранстадит

Кондеинсигтадит

Кондесигнетадит

Кондесигнатадит

Контетит

Контисигнотадит

Контисигнитадит

Контитранстадит

Контиинсигтадит

Контисигнетадит

Контисигнатадит

Контотеид

Контосигнотадит

Контосигнитадит

Контотранстадит

Контоинсигтадит

Контосигнетадит

Контосигнатадит

HI-Хипертипотеид

Сигнотеид

Сигнитит

Транссигнитит

Инсигнитит

Сигнитант

Сигнитат

сигтадит

Узекондиин-

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
актив

Сметен икономически
актив и трансцентална икономическа значимост

Сметен икономически
актив и инцентална икономическа
значимост

Ползваем
икономически
актив

Ползваем икономически
актив и трансцентална икономическа значимост

Ползваем икономически
актив и инцентална икономическа
значимост

Икономически
актив

Икономически
актив и трансцентална икономическа значимост

Икономически
актив и инцентална икономическа
значимост

Икономическо състояние

Икономическо
състояние и
трансцентална
икономическа
значимост

Икономическо
състояние и
инцентална
икономическа
значимост

Градивен
HI-хипертипотеид

Трансцентална икономическа значимост

Инцентална
икономическа
значимост

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIMR-BC/A-1); (опцията стати се
подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустотаид

Контасигносустотадит

Контасигнисустотадит

Контатранссустотадит

Контаинсигсустотадит

Контасигнесустотадит

Контасигнасустотадит

Контесустотаид

Контесигносустотадит

Контесигнисустотадит

Контетранссустотадит

Контеинсигсустотадит

Контесигнесустотадит

Контесигнасустотадит

Есткондисустотаид

Есткондисигносустотадит

Есткондисигнисустотадит

Есткондитранссустотадит

Есткондиинсигсустотадит

Есткондисигнесустотадит

Есткондисигнасустотадит

Узекондисустотаид

Узекондисигносустотадит

Узекондисигнисустотадит

Узекондитранссустотадит

Узекондиинсигсустотадит

Узекондисигнесустотадит

Узекондисигнасустотадит

Кондисустотаид

Кондисигносустотадит

Кондисигнисустотадит

Кондитранссустотадит

Кондиинсигсустотадит

Кондисигнесустотадит

Кондисигнасустотадит

Кондесустотаид

Кондесигносустотадит

Кондесигнисустотадит

Кондетранссустотадит

Кондеинсигсустотадит

Кондесигнесустотадит

Кондесигнасустотадит

Контисустотаид

Контисигносустотадит

Контисигнисустотадит

Контитранссустотадит

Контиинсигсустотадит

Контисигнесустотадит

Контисигнасустотадит

Контосустотаид

Контосигносустотадит

Контосигнисустотадит

Контотранссустотадит

Контоинсигсустотадит

Контосигнесустотадит

Контосигнасустотадит

Сустотаид

Сигносустотаид

Сигнисустотаид

Транссустотаид

Инсигсустотаид

Сигнесустотаид

Сигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустататит

Контасигносуститадит

Контасигнисуститадит

Контатранссуститадит

Контаинсигсуститадит

Контасигнесуститадит

Контасигнасуститадит

Контесустататит

Контесигносуститадит

Контесигнисуститадит

Контетранссуститадит

Контеинсигсуститадит

Контесигнесуститадит

Контесигнасуститадит

Есткондисустататит

Есткондисигносуститадит

Есткондисигнисуститадит

Есткондитранссуститадит

Есткондиинсигсуститадит

Есткондисигнесуститадит

Есткондисигнасуститадит

Узекондисустататит

Узекондисигносуститадит

Узекондисигнисуститадит

Узекондитранссуститадит

Узекондиинсигсуститадит

Узекондисигнесуститадит

Узекондисигнасуститадит

Кондисустататит

Кондисигносуститадит

Кондисигнисуститадит

Кондитранссуститадит

Кондиинсигсуститадит

Кондисигнесуститадит

Кондисигнасуститадит

Кондесустататит

Кондесигносуститадит

Кондесигнисуститадит

Кондетранссуститадит

Кондеинсигсуститадит

Кондесигнесуститадит

Кондесигнасуститадит

Контисустататит

Контисигносуститадит

Контисигнисуститадит

Контитранссуститадит

Контиинсигсуститадит

Контисигнесуститадит

Контисигнасуститадит

Контосустататит

Контосигносуститадит

Контосигнисуститадит

Контотранссуститадит

Контоинсигсуститадит

Контосигнесуститадит

Контосигнасуститадит

Сустататит

Сигносустататит

Сигнисустататит

Транссустататит

Инсигсустататит

Сигнесустататит

Сигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасубстат

Контасигносубстадит

Контасигнисубстадит

Контатранссубстадит

Контаинсигсубстадит

Контасигнесубстадит

Контасигнасубстадит

Контесубстат

Контесигносубстадит

Контесигнисубстадит

Контетранссубстадит

Контеинсигсубстадит

Контесигнесубстадит

Контесигнасубстадит

Есткондисубстат

Есткондисигносубстадит

Есткондисигнисубстадит

Есткондитранссубстадит

Есткондиинсигсубстадит

Есткондисигнесубстадит

Есткондисигнасубстадит

Узекондисубстат

Узекондисигносубстадит

Узекондисигнисубстадит

Узекондитранссубстадит

Узекондиинсигсубстадит

Узекондисигнесубстадит

Узекондисигнасубстадит

Кондисубстат

Кондисигносубстадит

Кондисигнисубстадит

Кондитранссубстадит

Кондиинсигсубстадит

Кондисигнесубстадит

Кондисигнасубстадит

Кондесубстат

Кондесигносубстадит

Кондесигнисубстадит

Кондетранссубстадит

Кондеинсигсубстадит

Кондесигнесубстадит

Кондесигнасубстадит

Контисубстат

Контисигносубстадит

Контисигнисубстадит

Контитранссубстадит

Контиинсигсубстадит

Контисигнесубстадит

Контисигнасубстадит

Контосубстат

Контосигносубстадит

Контосигнисубстадит

Контотранссубстадит

Контоинсигсубстадит

Контосигнесубстадит

Контосигнасубстадит

Субстат

Сигносубстат

Сигнисубстат

Транссубстат

Инсигсубстат

Сигнесубстат

Сигнасубстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасуперстат

Контасигносуперстадит

Контасигнисуперстадит

Контатранссуперстадит

Контаинсигсуперстадит

Контасигнесуперстадит

Контасигнасуперстадит

Контесуперстат

Контесигносуперстадит

Контесигнисуперстадит

Контетранссуперстадит

Контеинсигсуперстадит

Контесигнесуперстадит

Контесигнасуперстадит

Есткондисуперсат

Есткондисигносуперстадит

Есткондисигнисуперстадит

Есткондитранссуперстадит

Есткондиинсигсуперстадит

Есткондисигнесуперстадит

Есткондисигнасуперстадит

Узекондисуперстат

Узекондисигносуперстадит

Узекондисигнисуперстадит

Узекондитранссуперстадит

Узекондиинсигсуперстадит

Узекондисигнесуперстадит

Узекондисигнасуперстадит

Кондисуперстат

Кондисигносуперстадит

Кондисигнисуперстадит

Кондитранссуперстадит

Кондиинсигсуперстадит

Кондисигнесуперстадит

Кондисигнасуперстадит

Кондесуперстат

Кондесигносуперстадит

Кондесигнисуперстадит

Кондетранссуперстадит

Кондеинсигсуперстадит

Кондесигнесуперстадит

Кондесигнасуперстадит

Контисуперстат

Контисигносуперстадит

Контисигнисуперстадит

Контитранссуперстадит

Контиинсигсуперстадит

Контисигнесуперстадит

Контисигнасуперстадит

Контосуперстат

Контосигносуперстадит

Контосигнисуперстадит

Контотранссуперстадит

Контоинсигсуперстадит

Контосигнесуперстадит

Контосигнасуперстадит

Суперстат

Сигносуперстат

Сигнисуперстат

Транссуперстат

Инсигсуперстат

Сигнесуперстат

Сигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустататант

Контасигносустетадит

Контасигнисустетадит

Контатранссустетадит

Контаинсигсустетадит

Контасигнесустетадит

Контасигнасустетадит

Контесустататант

Контесигносустетадит

Контесигнисустетадит

Контетранссустетадит

Контеинсигсустетадит

Контесигнесустетадит

Контесигнасустетадит

Есткондисустататант

Есткондисигносустетадит

Есткондисигнисустетадит

Есткондитранссустетадит

Есткондиинсигсустетадит

Есткондисигнесустетадит

Есткондисигнасустетадит

Узекондисустататант

Узекондисигносустетадит

Узекондисигнисустетадит

Узекондитранссустетадит

Узекондиинсигсустетадит

Узекондисигнесустетадит

Узекондисигнасустетадит

Кондисустататант

Кондисигносустетадит

Кондисигнисустетадит

Кондитранссустетадит

Кондиинсигсустетадит

Кондисигнесустетадит

Кондисигнасустетадит

Кондесустататант

Кондесигносустетадит

Кондесигнисустетадит

Кондетранссустетадит

Кондеинсигсустетадит

Кондесигнесустетадит

Кондесигнасустетадит

Контисустататант

Контисигносустетадит

Контисигнисустетадит

Контитранссустетадит

Контиинсигсустетадит

Контисигнесустетадит

Контисигнасустетадит

Контосустататант

Контосигносустетадит

Контосигнисустетадит

Контотранссустетадит

Контоинсигсустетадит

Контосигнесустетадит

Контосигнасустетадит

Сустататант

Сигносустататант

Сигнисустататант

Транссустататант

Инсигсустататант

Сигнесустататант

Сигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустататат

Контасигносустатадит

Контасигнисустатадит

Контатранссустатадит

Контаинсигсустатадит

Контасигнесустатадит

Контасигнасустатадит

Контесустататат

Контесигносустатадит

Контесигнисустатадит

Контетранссустатадит

Контеинсигсустатадит

Контесигнесустатадит

Контесигнасустатадит

Есткондисустататат

Есткондисигносустатадит

Есткондисигнисустатадит

Есткондитранссустатадит

Есткондиинсигсустатадит

Есткондисигнесустатадит

Есткондисигнасустатадит

Узекондисустататат

Узекондисигносустатадит

Узекондисигнисустатадит

Узекондитранссустатадит

Узекондиинсигсустатадит

Узекондисигнесустатадит

Узекондисигнасустатадит

Кондисустататат

Кондисигносустатадит

Кондисигнисустатадит

Кондитранссустатадит

Кондиинсигсустатадит

Кондисигнесустатадит

Кондисигнасустатадит

Кондесустататат

Кондесигносустатадит

Кондесигнисустатадит

Кондетранссустатадит

Кондеинсигсустатадит

Кондесигнесустатадит

Кондесигнасустатадит

Контисустататат

Контисигносустатадит

Контисигнисустатадит

Контитранссустатадит

Контиинсигсустатадит

Контисигнесустатадит

Контисигнасустатадит

Контосустататат

Контосигносустатадит

Контосигнисустатадит

Контотранссустатадит

Контоинсигсустатадит

Контосигнесустатадит

Контосигнасустатадит

Сустататат

Сигносустататат

Сигнисустататат

Транссустататат

Инсигсустататат

Сигнесустататат

Сигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-HEIMR-AB/C-9
DT-HEIMR-AB/C-8
DT-HEIMR-AB/C-7
DT-HEIMR-AB/C-6
DT-HEIMR-AB/C-5
DT-HEIMR-AB/C-4
DT-HEIMR-AB/C-3
DT-HEIMR-AB/C-2
A
DT-HEIMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

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

Сигнитат

Сигнасустотадит

Сигнасуститадит

Сигнасубстадит

Сигнасуперстадит

Сигнасустетадит

Сигнасустатадит

Сигнитант

Сигнесустотадит

Сигнесуститадит

Сигнесубстадит

Сигнесуперстадит

Сигнесустетадит

Сигнесустатадит

Инсигнитит

Инсигсустотадит

Инсигсуститадит

Инсигсубстадит

Инсигсуперстадит

Инсигсустетадит

Инсигсустатадит

Транссигнитит

Транссустотадит

Транссуститадит

Транссубстадит

Транссуперстадит

Транссустетадит

Транссустатадит

Сигнитит

Сигнисустотадит

Сигнисуститадит

Сигнисубстадит

Сигнисуперстадит

Сигнисустетадит

Сигнисустатадит

Сигнотеид

Сигносустотадит

Сигносуститадит

Сигносубстадит

Сигносуперстадит

Сигносустетадит

Сигносустатадит

HI-Хипертипотеид

Сустотаид

Сустататит

Субстат

Суперстат
(запас)

Сустататант

Сустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

ческа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономи-

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

Инцентална икономическа
значимост

Инцентална
икономическа
значимост и
икономическа
съставност

Инцентална
икономическа
значимост и
икономически
запас

Трансцентална икономическа
значимост

Трансцентална икономическа значимост и
икономическа
съставност

Трансцентална икономическа значимост и
икономически
запас

Градивен
HI-хипертипотеид

Икономическа
съставност

Икономически
запас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIMR-AB/C-1); (опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контосигнитат

Контосигнасустотадит

Контосигнасуститадит

Контосигнасубстадит

Контосигнасуперстадит

Контосигнасустетадит

Контосигнасустатадит

Контосигнитант

Контосигнесустотадит

Контосигнесуститадит

Контосигнесубстадит

Контосигнесуперстадит

Контосигнесустетадит

Контосигнесустатадит

Контоинсигнитит

Контоинсигсустотадит

Контоинсигсуститадит

Контоинсигсубстадит

Контоинсигсуперстадит

Контоинсигсустетадит

Контоинсигсустатадит

Контотранссигнитит

Контотранссустотадит

Контотранссуститадит

Контотранссубстадит

Контотранссуперстадит

Контотранссустетадит

Контотранссустатадит

Контосигнитит

Контосигнисустотадит

Контосигнисуститадит

Контосигнисубстадит

Контосигнисуперстадит

Контосигнисустетадит

Контосигнисустатадит

Контосигнотеид

Контосигносустотадит

Контосигносуститадит

Контосигносубстадит

Контосигносуперстадит

Контосигносустетадит

Контосигносустатадит

Контотеид

Контосустотаид

Контосустататит

Контосубстат

Контос
уперстат

Контосустататант

Контосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контисигнитат

Контисигнасустотадит

Контисигнасуститадит

Контисигнасубстадит

Контисигнасуперстадит

Контисигнасустетадит

Контисигнасустатадит

Контисигнитант

Контисигнесустотадит

Контисигнесуститадит

Контисигнесубстадит

Контисигнесуперстадит

Контисигнесустетадит

Контисигнесустатадит

Контиинсигнитит

Контиинсигсустотадит

Контиинсигсуститадит

Контиинсигсубстадит

Контиинсигсуперстадит

Контиинсигсустетадит

Контиинсигсустатадит

Контитранссигнитит

Контитранссустотадит

Контитранссуститадит

Контитранссубстадит

Контитранссуперстадит

Контитранссустетадит

Контитранссустатадит

Контисигнитит

Контисигнисустотадит

Контисигнисуститадит

Контисигнисубстадит

Контисигнисуперстадит

Контисигнисустетадит

Контисигнисустатадит

Контисигнотеид

Контисигносустотадит

Контисигносуститадит

Контисигносубстадит

Контисигносуперстадит

Контисигносустетадит

Контисигносустатадит

Контетит

Контисустотаид

Контисустататит

Контисубстат

Контис
уперстат

Контисустататант

Контисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Кондесигнитат

Кондесигнасустотадит

Кондесигнасуститадит

Кондесигнасубстадит

Кондесигнасуперстадит

Кондесигнасустетадит

Кондесигнасустатадит

Кондесигнитант

Кондесигнесустотадит

Кондесигнесуститадит

Кондесигнесубстадит

Кондесигнесуперстадит

Кондесигнесустетадит

Кондесигнесустатадит

Кондеинсигнитит

Кондеинсигсустотадит

Кондеинсигсуститадит

Кондеинсигсубстадит

Кондеинсигсуперстадит

Кондеинсигсустетадит

Кондеинсигсустатадит

Кондетранссигнитит

Кондетранссустотадит

Кондетранссуститадит

Кондетранссубстадит

Кондетранссуперстадит

Кондетранссустетадит

Кондетранссустатадит

Кондесигнитит

Кондесигнисустотадит

Кондесигнисуститадит

Кондесигнисубстадит

Кондесигнисуперстадит

Кондесигнисустетадит

Кондесигнисустатадит

Кондесигнотеид

Кондесигносустотадит

Кондесигносуститадит

Кондесигносубстадит

Кондесигносуперстадит

Кондесигносустетадит

Кондесигносустатадит

Контедент

Кондесустотаид

Кондесустататит

Кондесубстат

Кондесуперстат

Кондесустататант

Кондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Кондисигнитат

Кондисигнасустотадит

Кондисигнасуститадит

Кондисигнасубстадит

Кондисигнасуперстадит

Кондисигнасустетадит

Кондисигнасустатадит

Кондисигнитант

Кондисигнесустотадит

Кондисигнесуститадит

Кондисигнесубстадит

Кондисигнесуперстадит

Кондисигнесустетадит

Кондисигнесустатадит

Кондиинсигнитит

Кондиинсигсустотадит

Кондиинсигсуститадит

Кондиинсигсубстадит

Кондиинсигсуперстадит

Кондиинсигсустетадит

Кондиинсигсустатадит

Кондитранссигнитит

Кондитранссустотадит

Кондитранссуститадит

Кондитранссубстадит

Кондитранссуперстадит

Кондитранссустетадит

Кондитранссустатадит

Кондисигнитит

Кондисигнисустотадит

Кондисигнисуститадит

Кондисигнисубстадит

Кондисигнисуперстадит

Кондисигнисустетадит

Кондисигнисустатадит

Кондисигнотеид

Кондисигносустотадит

Кондисигносуститадит

Кондисигносубстадит

Кондисигносуперстадит

Кондисигносустетадит

Кондисигносустатадит

Контединт

Кондисустотаид

Кондисустататит

Кондисубстат

Кондис
уперстат

Кондисустататант

Кондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Узекондисигнитат

Узекондисигнасустотадит

Узекондисигнасуститадит

Узекондисигнасубстадит

Узекондисигнасуперстадит

Узекондисигнасустетадит

Узекондисигнасустатадит

Узекондисигнитант

Узекондисигнесустотадит

Узекондисигнесуститадит

Узекондисигнесубстадит

Узекондисигнесуперстадит

Узекондисигнесустетадит

Узекондисигнесустатадит

Узекондиинсигнитит

Узекондиинсигсустотадит

Узекондиинсигсуститадит

Узекондиинсигсубстадит

Узекондиинсигсуперстадит

Узекондиинсигсустетадит

Узекондиинсигсустатадит

Узекондитранссигнитит

Узекондитранссустотадит

Узекондитранссуститадит

Узекондитранссубстадит

Узекондитранссуперстадит

Узекондитранссустетадит

Узекондитранссустатадит

Узекондисигнитит

Узекондисигнисустотадит

Узекондисигнисуститадит

Узекондисигнисубстадит

Узекондисигнисуперстадит

Узекондисигнисустетадит

Узекондисигнисустатадит

Узекондисигнотеид

Узекондисигносустотадит

Узекондисигносуститадит

Узекондисигносубстадит

Узекондисигносуперстадит

Узекондисигносустетадит

Узекондисигносустатадит

Узеконтединт

Узекондисустотаид

Узекондисустататит

Узекондисубстат

Узекондисуперстат

Узекондисустататант

Узекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Есткондисигнитат

Есткондисигнасустотадит

Есткондисигнасуститадит

Есткондисигнасубстадит

Есткондисигнасуперстадит

Есткондисигнасустетадит

Есткондисигнасустатадит

Есткондисигнитант

Есткондисигнесустотадит

Есткондисигнесуститадит

Есткондисигнесубстадит

Есткондисигнесуперстадит

Есткондисигнесустетадит

Есткондисигнесустатадит

Есткондиинсигнитит

Есткондиинсигсустотадит

Есткондиинсигсуститадит

Есткондиинсигсубстадит

Есткондиинсигсуперстадит

Есткондиинсигсустетадит

Есткондиинсигсустатадит

Есткондитранссигнитит

Есткондитранссустотадит

Есткондитранссуститадит

Есткондитранссубстадит

Есткондитранссуперстадит

Есткондитранссустетадит

Есткондитранссустатадит

Есткондисигнитит

Есткондисигнисустотадит

Есткондисигнисуститадит

Есткондисигнисубстадит

Есткондисигнисуперстадит

Есткондисигнисустетадит

Есткондисигнисустатадит

Есткондисигнотеид

Есткондисигносустотадит

Есткондисигносуститадит

Есткондисигносубстадит

Есткондисигносуперстадит

Есткондисигносустетадит

Есткондисигносустатадит

Естконтединт

Есткондисустотаид

Есткондисустататит

Есткондисубстат

Есткондисуперстат

Есткондисустататант

Есткондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контесигнитат

Контесигнасустотадит

Контесигнасуститадит

Контесигнасубстадит

Контесигнасуперстадит

Контесигнасустетадит

Контесигнасустатадит

Контесигнитант

Контесигнесустотадит

Контесигнесуститадит

Контесигнесубстадит

Контесигнесуперстадит

Контесигнесустетадит

Контесигнесустатадит

Контеинсигнитит

Контеинсигсустотадит

Контеинсигсуститадит

Контеинсигсубстадит

Контеинсигсуперстадит

Контеинсигсустетадит

Контеинсигсустатадит

Контетранссигнитит

Контетранссустотадит

Контетранссуститадит

Контетранссубстадит

Контетранссуперстадит

Контетранссустетадит

Контетранссустатадит

Контесигнитит

Контесигнисустотадит

Контесигнисуститадит

Контесигнисубстадит

Контесигнисуперстадит

Контесигнисустетадит

Контесигнисустатадит

Контесигнотеид

Контесигносустотадит

Контесигносуститадит

Контесигносубстадит

Контесигносуперстадит

Контесигносустетадит

Контесигносустатадит

Контетант

Контесустотаид

Контесустататит

Контесубстат

Контесуперстат

Контесустататант

Контесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитат

Контасигнасустотадит

Контасигнасуститадит

Контасигнасубстадит

Контасигнасуперстадит

Контасигнасустетадит

Контасигнасустатадит

Контасигнитант

Контасигнесустотадит

Контасигнесуститадит

Контасигнесубстадит

Контасигнесуперстадит

Контасигнесустетадит

Контасигнесустатадит

Контаинсигнитит

Контаинсигсустотадит

Контаинсигсуститадит

Контаинсигсубстадит

Контаинсигсуперстадит

Контаинсигсустетадит

Контаинсигсустатадит

Контатранссигнитит

Контатранссустотадит

Контатранссуститадит

Контатранссубстадит

Контатранссуперстадит

Контатранссустетадит

Контатранссустатадит

Контасигнитит

Контасигнисустотадит

Контасигнисуститадит

Контасигнисубстадит

Контасигнисуперстадит

Контасигнисустетадит

Контасигнисустатадит

Контасигнотеид

Контасигносустотадит

Контасигносуститадит

Контасигносубстадит

Контасигносуперстадит

Контасигносустетадит

Контасигносустатадит

Контетат

Контасустотаид

Контасустататит

Контасубстат

Контасуперстат

Контасустататант

Контасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMR-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the integritic operative derelevant typical economic exosubtiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа цялостностни оперативни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти и означавано с индекс
DT-HESMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж.
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс
C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното
икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент,
принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на
повече от един класификационен критерий – като производен икономически
ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо
пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните оперативни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например контединт (оперативен актив) и транссигнитит (трансзначимост),
контединт, транссигнитит и субстат).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); 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 цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексосубтиингредиенти.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HSхипертипотеид, т.е. оперативен икономически субти-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустотаид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
субективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустататит (съкр. – субтисусти) – единство на
икономическия субтисубстат и икономическия субтисуперстат.
4. Икономически субтисубстат (съкр. – субтисубс) (същото като икономическа субтисъставност).
5. Икономически субтисуперстат (съкр. – субтисуперс) (същото като икономически субтизапас).
6. Икономически субтисустататант (съкр. – субтисусте) – общо понятие
за икономически субтисубстат и икономически субтисуперстат.
7. Икономически субтисустататат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия субтисубстат и икономическия субтисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисигнотеид (съкр. – субтисигно) (същото като икономическа реализираност) – общо понятие за субективните значения на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически субтисигнитит (съкр. – субтисигни) (същото като уницентална икономическа субтизначимост и като икономически диспотит) –
единство на икономическия субтитранссигнитит и икономическия субтиинсигнитит.
4. Икономически субтитранссигнитит (съкр. – субтитранс) (същото като
трансцентална икономическа субтизначимост и като икономическа ценност).
5. Икономически субтиинсигнитит (съкр. – субтиинсиг) (същото като инцентална икономическа субтизначимост и като икономическа феност).
6. Икономически субтисигнитант (съкр. – субтисигне) (същото като центална икономическа субтизначимост и като икономически диспотант) – общо
понятие за икономически субтитранссигнитит и икономически субтиинсигнитит.
7. Икономически субтисигнитат (съкр. – субтисигна) (същото като икономически диспотат) – двойка, състояща се от икономическия субтитранссигнитит и икономическия субтиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиконтотеид (съкр. – субтиконто) – общо понятие за
субективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиконтетит (съкр. – субтиконти) (същото като икономическа субтиудовлетвореност) – единство на икономическия субтиконтедент и икономическия субтиконтединт.
4. Икономически субтиконтедент (съкр. – субтиконде) (същото като икономическа субтиизгодност и като икономическо субтисъстояние).
5. Икономически субтиконтединт (съкр. – субтиконди) (същото като икономическа субтизадоволеност и като икономически субтиактив).
6. Икономически субтиузеконтединт (съкр. – субтиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема субтизадоволеност, като ползваем икономически субтиактив и като икономическа полезност).
7. Икономически субтиестконтединт (съкр. – субтиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна субти218
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------задоволеност, като сметен икономически субтиактив и като икономическа
стойност).
8. Икономически субтиконтетант (съкр. – субтиконте) (същото като икономическа субтипригодност) – общо понятие за икономически субтиконтедент
и икономически субтиконтединт.
9. Икономически субтиконтетат (съкр. – субтиконта) – двойка, състояща
се от икономическия субтиконтедент и икономическия субтиконтединт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
оперативни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантносустататантни цялостностни оперативни дерелвантни типични икономически
ексосубтиингредиенти (с индекс DT-HESMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до
1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни цялостностни
оперативни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти (с индекс DT-HESMR-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като контотеидноразгърнати сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелвантни
типични икономически ексосубтиингредиенти (с индекс DT-HESMR-AB/C)
(вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти
са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са представени в
разгърнат вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-HESMR-AC/B-1
DT-HESMR-AC/B-2
DT-HESMR-AC/B-3
DT-HESMR-AC/B-4
DT-HESMR-AC/B-5
DT-HESMR-AC/B-6
B

DT-HESMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтетат

Субтиконтасустотадит

Субтиконтасуститадит

Субтиконтасубстадит

Субтиконтасуперстадит

Субтиконтасустетадит

Субтиконтасустатадит

Субтиконтетант

Субтиконтесустотадит

Субтиконтесуститадит

Субтиконтесубстадит

Субтиконтесуперстадит

Субтиконтесустетадит

Субтиконтесустатадит

Субтиестконтединт

Субтиесткондисустотадит

Субтиесткондисуститадит

Субтиесткондисубстадит

Субтиесткондисуперстадит

Субтиесткондисустетадит

Субтиесткондисустатадит

Субтиузеконтединт

Субтиузекондисустотадит

Субтиузекондисуститадит

Субтиузекондисубстадит

Субтиузекондисуперстадит

Субтиузекондисустетадит

Субтиузекондисустатадит

Субтиконтединт

Субтикондисустотадит

Субтикондисуститадит

Субтикондисубстадит

Субтикондисуперстадит

Субтикондисустетадит

Субтикондисустатадит

Субтиконтедент

Субтикондесустотадит

Субтикондесуститадит

Субтикондесубстадит

Субтикондесуперстадит

Субтикондесустетадит

Субтикондесустатадит

Субтиконтетит

Субтиконтисустотадит

Субтиконтисуститадит

Субтиконтисубстадит

Субтиконтисуперстадит

Субтиконтисустетадит

Субтиконтисустатадит

Субтиконтотеид

Субтиконтосустотадит

Субтиконтосуститадит

Субтиконтосубстадит

Субтиконтосуперстадит

Субтиконтосустетадит

Субтиконтосустатадит

HSХипертипотеид

Субтисустотаид

Субтисустататит

Субтисубстат

Субтисуперстат

Субтисустататант

Субтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Икономическа
стойност

Икономическа
стойност и
икономическа
субтисъставност

Икономическа
стойност и
икономически
субтизапас

Икономическа
полезност

Икономическа
полезност и
икономическа
субтисъставност

Икономическа
полезност и
икономически
субтизапас

Икономически
субтиактив

Икономически
субтиактив и
икономическа
субтисъставност

Икономически
субтиактив и
икономически
субтизапас

Икономическо субтисъстояние

Икономическо
субтисъстояние и икономическа субтисъставност

Икономическо
субтисъстояние и икономически субтизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
субтисъставност

Икономически
субтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESMR-AC/B-1)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнотеид

Субтиконтасигносустотадит

Субтиконтасигносуститадит

Субтиконтасигносубстадит

Субтиконтасигносуперстадит

Субтиконтасигносустетадит

Субтиконтасигносустатадит

Субтиконтесигнотеид

Субтиконтесигносустотадит

Субтиконтесигносуститадит

Субтиконтесигносубстадит

Субтиконтесигносуперстадит

Субтиконтесигносустетадит

Субтиконтесигносустатадит

Субтиесткондисигнотеид

Субтиесткондисигносустотадит

Субтиесткондисигносуститадит

Субтиесткондисигносубстадит

Субтиесткондисигносуперстадит

Субтиесткондисигносустетадит

Субтиесткондисигносустатадит

Субтиузекондисигнотеид

Субтиузекондисигносустотадит

Субтиузекондисигносуститадит

Субтиузекондисигносубстадит

Субтиузекондисигносуперстадит

Субтиузекондисигносустетадит

Субтиузекондисигносустатадит

Субтикондисигнотеид

Субтикондисигносустотадит

Субтикондисигносуститадит

Субтикондисигносубстадит

Субтикондисигносуперстадит

Субтикондисигносустетадит

Субтикондисигносустатадит

Субтикондесигнотеид

Субтикондесигносустотадит

Субтикондесигносуститадит

Субтикондесигносубстадит

Субтикондесигносуперстадит

Субтикондесигносустетадит

Субтикондесигносустатадит

Субтиконтисигнотеид

Субтиконтисигносустотадит

Субтиконтисигносуститадит

Субтиконтисигносубстадит

Субтиконтисигносуперстадит

Субтиконтисигносустетадит

Субтиконтисигносустатадит

Субтиконтосигнотеид

Субтиконтосигносустотадит

Субтиконтосигносуститадит

Субтиконтосигносубстадит

Субтиконтосигносуперстадит

Субтиконтосигносустетадит

Субтиконтосигносустатадит

Субтисигнотеид

Субтисигносустотаид

Субтисигносустататит

Субтисигносубстат

Субтисигносуперстат

Субтисигносустататант

Субтисигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитит

Субтиконтасигнисустотадит

Субтиконтасигнисуститадит

Субтиконтасигнисубстадит

Субтиконтасигнисуперстадит

Субтиконтасигнисустетадит

Субтиконтасигнисустатадит

Субтиконтесигнитит

Субтиконтесигнисустотадит

Субтиконтесигнисуститадит

Субтиконтесигнисубстадит

Субтиконтесигнисуперстадит

Субтиконтесигнисустетадит

Субтиконтесигнисустатадит

Субтиесткондисигнитит

Субтиесткондисигнисустотадит

Субтиесткондисигнисуститадит

Субтиесткондисигнисубстадит

Субтиесткондисигнисуперстадит

Субтиесткондисигнисустетадит

Субтиесткондисигнисустатадит

Субтиузекондисигнитит

Субтиузекондисигнисустотадит

Субтиузекондисигнисуститадит

Субтиузекондисигнисубстадит

Субтиузекондисигнисуперстадит

Субтиузекондисигнисустетадит

Субтиузекондисигнисустатадит

Субтикондисигнитит

Субтикондисигнисустотадит

Субтикондисигнисуститадит

Субтикондисигнисубстадит

Субтикондисигнисуперстадит

Субтикондисигнисустетадит

Субтикондисигнисустатадит

Субтикондесигнитит

Субтикондесигнисустотадит

Субтикондесигнисуститадит

Субтикондесигнисубстадит

Субтикондесигнисуперстадит

Субтикондесигнисустетадит

Субтикондесигнисустатадит

Субтиконтисигнитит

Субтиконтисигнисустотадит

Субтиконтисигнисуститадит

Субтиконтисигнисубстадит

Субтиконтисигнисуперстадит

Субтиконтисигнисустетадит

Субтиконтисигнисустатадит

Субтиконтосигнитит

Субтиконтосигнисустотадит

Субтиконтосигнисуститадит

Субтиконтосигнисубстадит

Субтиконтосигнисуперстадит

Субтиконтосигнисустетадит

Субтиконтосигнисустатадит

Субтисигнитит

Субтисигнисустотаид

Субтисигнисустататит

Субтисигнисубстат

Субтисигнисуперстат

Субтисигнисустататант

Субтисигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтатранссигнитит

Субтиконтатранссустотадит

Субтиконтатранссуститадит

Субтиконтатранссубстадит

Субтиконтатранссуперстадит

Субтиконтатранссустетадит

Субтиконтатранссустатадит

Субтиконтетранссигнитит

Субтиконтетранссустотадит

Субтиконтетранссуститадит

Субтиконтетранссубстадит

Субтиконтетранссуперстадит

Субтиконтетранссустетадит

Субтиконтетранссустатадит

Субтиесткондитранссигнитит

Субтиесткондитранссустотадит

Субтиесткондитранссуститадит

Субтиесткондитранссубстадит

Субтиесткондитранссуперстадит

Субтиесткондитранссустетадит

Субтиесткондитранссустатадит

Субтиузекондитранссигнитит

Субтиузекондитранссустотадит

Субтиузекондитранссуститадит

Субтиузекондитранссубстадит

Субтиузекондитранссуперстадит

Субтиузекондитранссустетадит

Субтиузекондитранссустатадит

Субтикондитранссигнитит

Субтикондитранссустотадит

Субтикондитранссуститадит

Субтикондитранссубстадит

Субтикондитранссуперстадит

Субтикондитранссустетадит

Субтикондитранссустатадит

Субтикондетранссигнитит

Субтикондетранссустотадит

Субтикондетранссуститадит

Субтикондетранссубстадит

Субтикондетранссуперстадит

Субтикондетранссустетадит

Субтикондетранссустатадит

Субтиконтитранссигнитит

Субтиконтитранссустотадит

Субтиконтитранссуститадит

Субтиконтитранссубстадит

Субтиконтитранссуперстадит

Субтиконтитранссустетадит

Субтиконтитранссустатадит

Субтиконтотранссигнитит

Субтиконтотранссустотадит

Субтиконтотранссуститадит

Субтиконтотранссубстадит

Субтиконтотранссуперстадит

Субтиконтотранссустетадит

Субтиконтотранссустатадит

Субтитранссигнитит

Субтитранссустотаид

Субтитранссустататит

Субтитранссубстат

Субтитранссуперстат

Субтитранссустататант

Субтитранссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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450

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтаинсигнитит

Субтиконтаинсигсустотадит

Субтиконтаинсигсуститадит

Субтиконтаинсигсубстадит

Субтиконтаинсигсуперстадит

Субтиконтаинсигсустетадит

Субтиконтаинсигсустатадит

Субтиконтеинсигнитит

Субтиконтеинсигсустотадит

Субтиконтеинсигсуститадит

Субтиконтеинсигсубстадит

Субтиконтеинсигсуперстадит

Субтиконтеинсигсустетадит

Субтиконтеинсигсустатадит

Субтиесткондиинсигнитит

Субтиесткондиинсигсустотадит

Субтиесткондиинсигсуститадит

Субтиесткондиинсигсубстадит

Субтиесткондиинсигсуперстадит

Субтиесткондиинсигсустетадит

Субтиесткондиинсигсустатадит

Субтиузекондиинсигнитит

Субтиузекондиинсигсустотадит

Субтиузекондиинсигсуститадит

Субтиузекондиинсигсубстадит

Субтиузекондиинсигсуперстадит

Субтиузекондиинсигсустетадит

Субтиузекондиинсигсустатадит

Субтикондиинсигнитит

Субтикондиинсигсустотадит

Субтикондиинсигсуститадит

Субтикондиинсигсубстадит

Субтикондиинсигсуперстадит

Субтикондиинсигсустетадит

Субтикондиинсигсустатадит

Субтикондеинсигнитит

Субтикондеинсигсустотадит

Субтикондеинсигсуститадит

Субтикондеинсигсубстадит

Субтикондеинсигсуперстадит

Субтикондеинсигсустетадит

Субтикондеинсигсустатадит

Субтиконтиинсигнитит

Субтиконтиинсигсустотадит

Субтиконтиинсигсуститадит

Субтиконтиинсигсубстадит

Субтиконтиинсигсуперстадит

Субтиконтиинсигсустетадит

Субтиконтиинсигсустатадит

Субтиконтоинсигнитит

Субтиконтоинсигсустотадит

Субтиконтоинсигсуститадит

Субтиконтоинсигсубстадит

Субтиконтоинсигсуперстадит

Субтиконтоинсигсустетадит

Субтиконтоинсигсустатадит

Субтиинсигнитит

Субтиинсигсустотаид

Субтиинсигсустататит

Субтиинсигсубстат

Субтиинсигсуперстат

Субтиинсигсустататант

Субтиинсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMRAC/B-5) (Всички понятия имат определението икономически)

226

451

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитант

Субтиконтасигнесустотадит

Субтиконтасигнесуститадит

Субтиконтасигнесубстадит

Субтиконтасигнесуперстадит

Субтиконтасигнесустетадит

Субтиконтасигнесустатадит

Субтиконтесигнитант

Субтиконтесигнесустотадит

Субтиконтесигнесуститадит

Субтиконтесигнесубстадит

Субтиконтесигнесуперстадит

Субтиконтесигнесустетадит

Субтиконтесигнесустатадит

Субтиесткондисигнитант

Субтиесткондисигнесустотадит

Субтиесткондисигнесуститадит

Субтиесткондисигнесубстадит

Субтиесткондисигнесуперстадит

Субтиесткондисигнесустетадит

Субтиесткондисигнесустатадит

Субтиузекондисигнитант

Субтиузекондисигнесустотадит

Субтиузекондисигнесуститадит

Субтиузекондисигнесубстадит

Субтиузекондисигнесуперстадит

Субтиузекондисигнесустетадит

Субтиузекондисигнесустатадит

Субтикондисигнитант

Субтикондисигнесустотадит

Субтикондисигнесуститадит

Субтикондисигнесубстадит

Субтикондисигнесуперстадит

Субтикондисигнесустетадит

Субтикондисигнесустатадит

Субтикондесигнитант

Субтикондесигнесустотадит

Субтикондесигнесуститадит

Субтикондесигнесубстадит

Субтикондесигнесуперстадит

Субтикондесигнесустетадит

Субтикондесигнесустатадит

Субтиконтисигнитант

Субтиконтисигнесустотадит

Субтиконтисигнесуститадит

Субтиконтисигнесубстадит

Субтиконтисигнесуперстадит

Субтиконтисигнесустетадит

Субтиконтисигнесустатадит

Субтиконтосигнитант

Субтиконтосигнесустотадит

Субтиконтосигнесуститадит

Субтиконтосигнесубстадит

Субтиконтосигнесуперстадит

Субтиконтосигнесустетадит

Субтиконтосигнесустатадит

Субтисиг-

Субтисигнесустотаид

Субтисигнесустататит

Субтисигнесубстат

Субтисигнесуперстат

Субтисигнесустататант

Субтисигнесустататат

нитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)

227

452

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитат

Субтиконтасигнасустотадит

Субтиконтасигнасуститадит

Субтиконтасигнасубстадит

Субтиконтасигнасуперстадит

Субтиконтасигнасустетадит

Субтиконтасигнасустатадит

Субтиконтесигнитат

Субтиконтесигнасустотадит

Субтиконтесигнасуститадит

Субтиконтесигнасубстадит

Субтиконтесигнасуперстадит

Субтиконтесигнасустетадит

Субтиконтесигнасустатадит

Субтиесткондисигнитат

Субтиесткондисигнасустотадит

Субтиесткондисигнасуститадит

Субтиесткондисигнасубстадит

Субтиесткондисигнасуперстадит

Субтиесткондисигнасустетадит

Субтиесткондисигнасустатадит

Субтиузекондисигнитат

Субтиузекондисигнасустотадит

Субтиузекондисигнасуститадит

Субтиузекондисигнасубстадит

Субтиузекондисигнасуперстадит

Субтиузекондисигнасустетадит

Субтиузекондисигнасустатадит

Субтикондисигнитат

Субтикондисигнасустотадит

Субтикондисигнасуститадит

Субтикондисигнасубстадит

Субтикондисигнасуперстадит

Субтикондисигнасустетадит

Субтикондисигнасустатадит

Субтикондесигнитат

Субтикондесигнасустотадит

Субтикондесигнасуститадит

Субтикондесигнасубстадит

Субтикондесигнасуперстадит

Субтикондесигнасустетадит

Субтикондесигнасустатадит

Субтиконтисигнитат

Субтиконтисигнасустотадит

Субтиконтисигнасуститадит

Субтиконтисигнасубстадит

Субтиконтисигнасуперстадит

Субтиконтисигнасустетадит

Субтиконтисигнасустатадит

Субтиконтосигнитат

Субтиконтосигнасустотадит

Субтиконтосигнасуститадит

Субтиконтосигнасубстадит

Субтиконтосигнасуперстадит

Субтиконтосигнасустетадит

Субтиконтосигнасустатадит

Субтисиг-

Субтисигнасустотаид

Субтисигнасустататит

Субтисигнасубстат

Субтисигнасуперстат

Субтисигнасустататант

Субтисигнасустататат

нитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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453

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-HESMR-BC/A-1
DT-HESMR-BC/A-2
DT-HESMR-BC/A-3
DT-HESMR-BC/A-4
DT-HESMR-BC/A-5

A

DT-HESMR-BC/A-6
DT-HESMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни цялостностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти

229

454

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтетат

Субтиконтасигнотадит

Субтиконтасигнитадит

Субтиконтатранстадит

Субтиконтаинсигтадит

Субтиконтасигнетадит

Субтиконтасигнатадит

Субтиконтетант

Субтиконтесигнотадит

Субтиконтесигнитадит

Субтиконтетранстадит

Субтиконтеинсигтадит

Субтиконтесигнетадит

Субтиконтесигнатадит

Субтиестконтединт

Субтиесткондисигнотадит

Субтиесткондисигнитадит

Субтиесткондитранстадит

Субтиесткондиинсигтадит

Субтиесткондисигнетадит

Субтиесткондисигнатадит

Субтиузеконтединт

Субтиузекондисигнотадит

Субтиузекондисигнитадит

Субтиузекондитранстадит

Субтиузекондиинсигтадит

Субтиузекондисигнетадит

Субтиузекондисигнатадит

Субтиконтединт

Субтикондисигнотадит

Субтикондисигнитадит

Субтикондитранстадит

Субтикондиинсигтадит

Субтикондисигнетадит

Субтикондисигнатадит

Субтиконтедент

Субтикондесигнотадит

Субтикондесигнитадит

Субтикондетранстадит

Субтикондеинсигтадит

Субтикондесигнетадит

Субтикондесигнатадит

Субтиконтетит

Субтиконтисигнотадит

Субтиконтисигнитадит

Субтиконтитранстадит

Субтиконтиинсигтадит

Субтиконтисигнетадит

Субтиконтисигнатадит

Субтиконтотеид

Субтиконтосигнотадит

Субтиконтосигнитадит

Субтиконтотранстадит

Субтиконтоинсигтадит

Субтиконтосигнетадит

Субтиконтосигнатадит

HSХипертипотеид

Субтисигнотаид

Субтисигнитит

Субтитранссигнитит

Субтиинсигнитит

Субтисигнитант

Субтисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

230

455

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Икономическа
стойност

Икономическа
стойност и
икономическа
ценност

Икономическа
стойност и
икономическа
феност

Икономическа
полезност

Икономическа
полезност и
икономическа
ценност

Икономическа
полезност и
икономическа
феност

Икономически
субтиактив

Икономически
субтиактив и
икономическа
ценност

Икономически
субтиактив и
икономическа
феност

Икономическо субтисъстояние

Икономическо
субтисъстояние и икономическа ценност

Икономическо
субтисъстояние и икономическа феност

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
ценност

Икономическа
феност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESMR-BC/A-1)
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456

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустотаид

Субтиконтасигносустотадит

Субтиконтасигнисустотадит

Субтиконтатранссустотадит

Субтиконтаинсигсустотадит

Субтиконтасигнесустотадит

Субтиконтасигнасустотадит

Субтиконтесустотаид

Субтиконтесигносустотадит

Субтиконтесигнисустотадит

Субтиконтетранссустотадит

Субтиконтеинсигсустотадит

Субтиконтесигнесустотадит

Субтиконтесигнасустотадит

Субтиесткондисустотаид

Субтиесткондисигносустотадит

Субтиесткондисигнисустотадит

Субтиесткондитранссустотадит

Субтиесткондиинсигсустотадит

Субтиесткондисигнесустотадит

Субтиесткондисигнасустотадит

Субтиузекондисустотаид

Субтиузекондисигносустотадит

Субтиузекондисигнисустотадит

Субтиузекондитранссустотадит

Субтиузекондиинсигсустотадит

Субтиузекондисигнесустотадит

Субтиузекондисигнасустотадит

Субтикондисустотаид

Субтикондисигносустотадит

Субтикондисигнисустотадит

Субтикондитранссустотадит

Субтикондиинсигсустотадит

Субтикондисигнесустотадит

Субтикондисигнасустотадит

Субтикондесустотаид

Субтикондесигносустотадит

Субтикондесигнисустотадит

Субтикондетранссустотадит

Субтикондеинсигсустотадит

Субтикондесигнесустотадит

Субтикондесигнасустотадит

Субтиконтисустотаид

Субтиконтисигносустотадит

Субтиконтисигнисустотадит

Субтиконтитранссустотадит

Субтиконтиинсигсустотадит

Субтиконтисигнесустотадит

Субтиконтисигнасустотадит

Субтиконтосустотаид

Субтиконтосигносустотадит

Субтиконтосигнисустотадит

Субтиконтотранссустотадит

Субтиконтоинсигсустотадит

Субтиконтосигнесустотадит

Субтиконтосигнасустотадит

Субтисустотаид

Субтисигносустотаид

Субтисигнисустотаид

Субтитранссустотаид

Субтиинсигсустотаид

Субтисигнесустотаид

Субтисигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

232

457

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустататит

Субтиконтасигносуститадит

Субтиконтасигнисуститадит

Субтиконтатранссуститадит

Субтиконтаинсигсуститадит

Субтиконтасигнесуститадит

Субтиконтасигнасуститадит

Субтиконтесустататит

Субтиконтесигносуститадит

Субтиконтесигнисуститадит

Субтиконтетранссуститадит

Субтиконтеинсигсуститадит

Субтиконтесигнесуститадит

Субтиконтесигнасуститадит

Субтиесткондисустататит

Субтиесткондисигносуститадит

Субтиесткондисигнисуститадит

Субтиесткондитранссуститадит

Субтиесткондиинсигсуститадит

Субтиесткондисигнесуститадит

Субтиесткондисигнасуститадит

Субтиузекондисустататит

Субтиузекондисигносуститадит

Субтиузекондисигнисуститадит

Субтиузекондитранссуститадит

Субтиузекондиинсигсуститадит

Субтиузекондисигнесуститадит

Субтиузекондисигнасуститадит

Субтикондисустататит

Субтикондисигносуститадит

Субтикондисигнисуститадит

Субтикондитранссуститадит

Субтикондиинсигсуститадит

Субтикондисигнесуститадит

Субтикондисигнасуститадит

Субтикондесустататит

Субтикондесигносуститадит

Субтикондесигнисуститадит

Субтикондетранссуститадит

Субтикондеинсигсуститадит

Субтикондесигнесуститадит

Субтикондесигнасуститадит

Субтиконтисустататит

Субтиконтисигносуститадит

Субтиконтисигнисуститадит

Субтиконтитранссуститадит

Субтиконтиинсигсуститадит

Субтиконтисигнесуститадит

Субтиконтисигнасуститадит

Субтиконтосустататит

Субтиконтосигносуститадит

Субтиконтосигнисуститадит

Субтиконтотранссуститадит

Субтиконтоинсигсуститадит

Субтиконтосигнесуститадит

Субтиконтосигнасуститадит

Субтисустататит

Субтисигносустататит

Субтисигнисустататит

Субтитранссустататит

Субтиинсигсустататит

Субтисигнесустататит

Субтисигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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458

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасубстат

Субтиконтасигносубстадит

Субтиконтасигнисубстадит

Субтиконтатранссубстадит

Субтиконтаинсигсубстадит

Субтиконтасигнесубстадит

Субтиконтасигнасубстадит

Субтиконтесубстат

Субтиконтесигносубстадит

Субтиконтесигнисубстадит

Субтиконтетранссубстадит

Субтиконтеинсигсубстадит

Субтиконтесигнесубстадит

Субтиконтесигнасубстадит

Субтиесткондисубстат

Субтиесткондисигносубстадит

Субтиесткондисигнисубстадит

Субтиесткондитранссубстадит

Субтиесткондиинсигсубстадит

Субтиесткондисигнесубстадит

Субтиесткондисигнасубстадит

Субтиузекондисубстат

Субтиузекондисигносубстадит

Субтиузекондисигнисубстадит

Субтиузекондитранссубстадит

Субтиузекондиинсигсубстадит

Субтиузекондисигнесубстадит

Субтиузекондисигнасубстадит

Субтикондисубстат

Субтикондисигносубстадит

Субтикондисигнисубстадит

Субтикондитранссубстадит

Субтикондиинсигсубстадит

Субтикондисигнесубстадит

Субтикондисигнасубстадит

Субтикондесубстат

Субтикондесигносубстадит

Субтикондесигнисубстадит

Субтикондетранссубстадит

Субтикондеинсигсубстадит

Субтикондесигнесубстадит

Субтикондесигнасубстадит

Субтиконтисубстат

Субтиконтисигносубстадит

Субтиконтисигнисубстадит

Субтиконтитранссубстадит

Субтиконтиинсигсубстадит

Субтиконтисигнесубстадит

Субтиконтисигнасубстадит

Субтиконтосубстат

Субтиконтосигносубстадит

Субтиконтосигнисубстадит

Субтиконтотранссубстадит

Субтиконтоинсигсубстадит

Субтиконтосигнесубстадит

Субтиконтосигнасубстадит

Субтисубстат

Субтисигносубстат

Субтисигнисубстат

Субтитранссубстат

Субтиинсигсубстат

Субтисигнесубстат

Субтисигнасубстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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459

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасуперстат

Субтиконтасигносуперстадит

Субтиконтасигнисуперстадит

Субтиконтатранссуперстадит

Субтиконтаинсигсуперстадит

Субтиконтасигнесуперстадит

Субтиконтасигнасуперстадит

Субтиконтесуперстат

Субтиконтесигносуперстадит

Субтиконтесигнисуперстадит

Субтиконтетранссуперстадит

Субтиконтеинсигсуперстадит

Субтиконтесигнесуперстадит

Субтиконтесигнасуперстадит

Субтиесткондисуперстат

Субтиесткондисигносуперстадит

Субтиесткондисигнисуперстадит

Субтиесткондитранссуперстадит

Субтиесткондиинсигсуперстадит

Субтиесткондисигнесуперстадит

Субтиесткондисигнасуперстадит

Субтиузекондисуперстат

Субтиузекондисигносуперстадит

Субтиузекондисигнисуперстадит

Субтиузекондитранссуперстадит

Субтиузекондиинсигсуперстадит

Субтиузекондисигнесуперстадит

Субтиузекондисигнасуперсадит

Субтикондисуперстат

Субтикондисигносуперстадит

Субтикондисигнисуперстадит

Субтикондитранссуперстадит

Субтикондиинсигсуперстадит

Субтикондисигнесуперстадит

Субтикондисигнасуперстадит

Субтикондесуперстат

Субтикондесигносуперстадит

Субтикондесигнисуперстадит

Субтикондетранссуперстадит

Субтикондеинсигсуперстадит

Субтикондесигнесуперстадит

Субтикондесигнасуперстадит

Субтиконтисуперстат

Субтиконтисигносуперстадит

Субтиконтисигнисуперстадит

Субтиконтитранссуперстадит

Субтиконтиинсигсуперстадит

Субтиконтисигнесуперстадит

Субтиконтисигнасуперстадит

Субтиконтосуперстат

Субтиконтосигносуперстадит

Субтиконтосигнисуперстадит

Субтиконтотранссуперстадит

Субтиконтоинсигсуперстадит

Субтиконтосигнесуперстадит

Субтиконтосигнасуперстадит

Субтисуперстат

Субтисигносуперстат

Субтисигнисуперстат

Субтитранссуперстат

Субтиинсигсуперстат

Субтисигнесуперстат

Субтисигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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460

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустататант

Субтиконтасигносустетадит

Субтиконтасигнисустетадит

Субтиконтатранссустетадит

Субтиконтаинсигсустетадит

Субтиконтасигнесустетадит

Субтиконтасигнасустетадит

Субтиконтесустататант

Субтиконтесигносустетадит

Субтиконтесигнисустетадит

Субтиконтетранссустетадит

Субтиконтеинсигсустетадит

Субтиконтесигнесустетадит

Субтиконтесигнасустетадит

Субтиесткондисустататант

Субтиесткондисигносустетадит

Субтиесткондисигнисустетадит

Субтиесткондитранссустетадит

Субтиесткондиинсигсустетадит

Субтиесткондисигнесустетадит

Субтиесткондисигнасустетадит

Субтиузекондисустататант

Субтиузекондисигносустетадит

Субтиузекондисигнисустетадит

Субтиузекондитранссустетадит

Субтиузекондиинсигсустетадит

Субтиузекондисигнесустетадит

Субтиузекондисигнасустетадит

Субтикондисустататант

Субтикондисигносустетадит

Субтикондисигнисустетадит

Субтикондитранссустетадит

Субтикондиинсигсустетадит

Субтикондисигнесустетадит

Субтикондисигнасустетадит

Субтикондесустататант

Субтикондесигносустетадит

Субтикондесигнисустетадит

Субтикондетранссустетадит

Субтикондеинсигсустетадит

Субтикондесигнесустетадит

Субтикондесигнасустетадит

Субтиконтисустататант

Субтиконтисигносустетадит

Субтиконтисигнисустетадит

Субтиконтитранссустетадит

Субтиконтиинсигсустетадит

Субтиконтисигнесустетадит

Субтиконтисигнасустетадит

Субтиконтосустататант

Субтиконтосигносустетадит

Субтиконтосигнисустетадит

Субтиконтотранссустетадит

Субтиконтоинсигсустетадит

Субтиконтосигнесустетадит

Субтиконтосигнасустетадит

Субтисустататант

Субтисигносустататант

Субтисигнисустататант

Субтитранссустататант

Субтиинсигсустататант

Субтисигнесустататант

Субтисигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)

236

461

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустататат

Субтиконтасигносустатадит

Субтиконтасигнисустатадит

Субтиконтатранссустатадит

Субтиконтаинсигсустатадит

Субтиконтасигнесустатадит

Субтиконтасигнасустатадит

Субтиконтесустататат

Субтиконтесигносустатадит

Субтиконтесигнисустатадит

Субтиконтетранссустатадит

Субтиконтеинсигсустатадит

Субтиконтесигнесустатадит

Субтиконтесигнасустатадит

Субтиесткондисустататат

Субтиесткондисигносустатадит

Субтиесткондисигнисустатадит

Субтиесткондитранссустатадит

Субтиесткондиинсигсустатадит

Субтиесткондисигнесустатадит

Субтиесткондисигнасустатадит

Субтиузекондисустататат

Субтиузекондисигносустатадит

Субтиузекондисигнисустатадит

Субтиузекондитранссустатадит

Субтиузекондиинсигсустатадит

Субтиузекондисигнесустатадит

Субтиузекондисигнасустатадит

Субтикондисустататат

Субтикондисигносустатадит

Субтикондисигнисустатадит

Субтикондитранссустатадит

Субтикондиинсигсустатадит

Субтикондисигнесустатадит

Субтикондисигнасустатадит

Субтикондесустататат

Субтикондесигносустатадит

Субтикондесигнисустатадит

Субтикондетранссустатадит

Субтикондеинсигсустатадит

Субтикондесигнесустатадит

Субтикондесигнасустатадит

Субтиконтисустататат

Субтиконтисигносустатадит

Субтиконтисигнисустатадит

Субтиконтитранссустатадит

Субтиконтиинсигсустатадит

Субтиконтисигнесустатадит

Субтиконтисигнасустатадит

Субтиконтосустататат

Субтиконтосигносустатадит

Субтиконтосигнисустатадит

Субтиконтотранссустатадит

Субтиконтоинсигсустатадит

Субтиконтосигнесустатадит

Субтиконтосигнасустатадит

Субтисустататат

Субтисигносустататат

Субтисигнисустататат

Субтитранссустататат

Субтиинсигсустататат

Субтисигнесустататат

Субтисигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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462

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-HESMR-AB/C-9
DT-HESMR-AB/C-8
DT-HESMR-AB/C-7
DT-HESMR-AB/C-6
DT-HESMR-AB/C-5
DT-HESMR-AB/C-4
DT-HESMR-AB/C-3
DT-HESMR-AB/C-2
A
DT-HESMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти

238

463

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнитат

Субтисигнасустотадит

Субтисигнасуститадит

Субтисигнасубстадит

Субтисигнасуперстадит

Субтисигнасустетадит

Субтисигнасустатадит

Субтисигнитант

Субтисигнесустотадит

Субтисигнесуститадит

Субтисигнесубстадит

Субтисигнесуперстадит

Субтисигнесустетадит

Субтисигнесустатадит

Субтиинсигнитит

Субтиинсигсустотадит

Субтиинсигсуститадит

Субтиинсигсубстадит

Субтиинсигсуперстадит

Субтиинсигсустетадит

Субтиинсигсустатадит

Субтитранссигнитит

Субтитранссустотадит

Субтитранссуститадит

Субтитранссубстадит

Субтитранссуперстадит

Субтитранссустетадит

Субтитранссустатадит

Субтисигнитит

Субтисигнисустотадит

Субтисигнисуститадит

Субтисигнисубстадит

Субтисигнисуперстадит

Субтисигнисустетадит

Субтисигнисустатадит

Субтисигнотеид

Субтисигносустотадит

Субтисигносуститадит

Субтисигносубстадит

Субтисигносуперстадит

Субтисигносустетадит

Субтисигносустатадит

HSХипертипотеид

Субтисустотаид

Субтисустататит

Субтисубстат

Субтисуперстат

Субтисустататант

Субтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

мическа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна иконо-

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

Икономическа феност

Икономическа
феност и икономическа
субтисъставност

Икономическа
феност и икономически
субтизапас

Икономическа ценност

Икономическа
ценност и
икономическа
субтисъставност

Икономическа
ценност и
икономически
субтизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
субтисъставност

Икономически
субтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESMR-AB/C-1);
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтосигнитат

Субтиконтосигнасустотадит

Субтиконтосигнасуститадит

Субтиконтосигнасубстадит

Субтиконтосигнасуперстадит

Субтиконтосигнасустетадит

Субтиконтосигнасустатадит

Субтиконтосигнитант

Субтиконтосигнесустотадит

Субтиконтосигнесуститадит

Субтиконтосигнесубстадит

Субтиконтосигнесуперстадит

Субтиконтосигнесустетадит

Субтиконтосигнесустатадит

Субтиконтоинсигнитит

Субтиконтоинсигсустотадит

Субтиконтоинсигсуститадит

Субтиконтоинсигсубстадит

Субтиконтоинсигсуперстадит

Субтиконтоинсигсустетадит

Субтиконтоинсигсустатадит

Субтиконтотранссигнитит

Субтиконтотранссустотадит

Субтиконтотранссуститадит

Субтиконтотранссубстадит

Субтиконтотранссуперстадит

Субтиконтотранссустетадит

Субтиконтотранссустатадит

Субтиконтосигнитит

Субтиконтосигнисустотадит

Субтиконтосигнисуститадит

Субтиконтосигнисубстадит

Субтиконтосигнисуперстадит

Субтиконтосигнисустетадит

Субтиконтосигнисустатадит

Субтиконтосигнотеид

Субтиконтосигносустотадит

Субтиконтосигносуститадит

Субтиконтосигносубстадит

Субтиконтосигносуперстадит

Субтиконтосигносустетадит

Субтиконтосигносустатадит

Субти
контотеид

Субтиконтосустотаид

Субтиконтосустататит

Субтиконтосубстат

Субтиконтосуперстат

Субтиконтосустататант

Субтиконтосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтисигнитат

Субтиконтисигнасустотадит

Субтиконтисигнасуститадит

Субтиконтисигнасубстадит

Субтиконтисигнасуперстадит

Субтиконтисигнасустетадит

Субтиконтисигнасустатадит

Субтиконтисигнитант

Субтиконтисигнесустотадит

Субтиконтисигнесуститадит

Субтиконтисигнесубстадит

Субтиконтисигнесуперстадит

Субтиконтисигнесустетадит

Субтиконтисигнесустатадит

Субтиконтиинсигнитит

Субтиконтиинсигсустотадит

Субтиконтиинсигсуститадит

Субтиконтиинсигсубстадит

Субтиконтиинсигсуперстадит

Субтиконтиинсигсустетадит

Субтиконтиинсигсустатадит

Субтиконтитранссигнитит

Субтиконтитранссустотадит

Субтиконтитранссуститадит

Субтиконтитранссубстадит

Субтиконтитранссуперстадит

Субтиконтитранссустетадит

Субтиконтитранссустатадит

Субтиконтисигнитит

Субтиконтисигнисустотадит

Субтиконтисигнисуститадит

Субтиконтисигнисубстадит

Субтиконтисигнисуперстадит

Субтиконтисигнисустетадит

Субтиконтисигнисустатадит

Субтиконтисигнотеид

Субтиконтисигносустотадит

Субтиконтисигносуститадит

Субтиконтисигносубстадит

Субтиконтисигносуперстадит

Субтиконтисигносустетадит

Субтиконтисигносустатадит

Субти
контетит

Субтиконтисустотаид

Субтиконтисустататит

Субтиконтисубстат

Субтиконтисуперстат

Субтиконтисустататант

Субтиконтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтикондесигнитат

Субтикондесигнасустотадит

Субтикондесигнасуститадит

Субтикондесигнасубстадит

Субтикондесигнасуперстадит

Субтикондесигнасустетадит

Субтикондесигнасустатадит

Субтикондесигнитант

Субтикондесигнесустотадит

Субтикондесигнесуститадит

Субтикондесигнесубстадит

Субтикондесигнесуперстадит

Субтикондесигнесустетадит

Субтикондесигнесустатадит

Субтикондеинсигнитит

Субтикондеинсигсустотадит

Субтикондеинсигсуститадит

Субтикондеинсигсубстадит

Субтикондеинсигсуперстадит

Субтикондеинсигсустетадит

Субтикондеинсигсустатадит

Субтикондетранссигнитит

Субтикондетранссустотадит

Субтикондетранссуститадит

Субтикондетранссубстадит

Субтикондетранссуперстадит

Субтикондетранссустетадит

Субтикондетранссустатадит

Субтикондесигнитит

Субтикондесигнисустотадит

Субтикондесигнисуститадит

Субтикондесигнисубстадит

Субтикондесигнисуперстадит

Субтикондесигнисустетадит

Субтикондесигнисустатадит

Субтикондесигнотеид

Субтикондесигносустотадит

Субтикондесигносуститадит

Субтикондесигносубстадит

Субтикондесигносуперстадит

Субтикондесигносустетадит

Субтикондесигносустатадит

Субти
контедент

Субтикондесустотаид

Субтикондесустататит

Субтикондесубстат

Субтикондесуперстат

Субтикондесустататант

Субтикондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтикондисигнитат

Субтикондисигнасустотадит

Субтикондисигнасуститадит

Субтикондисигнасубстадит

Субтикондисигнасуперстадит

Субтикондисигнасустетадит

Субтикондисигнасустатадит

Субтикондисигнитант

Субтикондисигнесустотадит

Субтикондисигнесуститадит

Субтикондисигнесубстадит

Субтикондисигнесуперстадит

Субтикондисигнесустетадит

Субтикондисигнесустатадит

Субтикондиинсигнитит

Субтикондиинсигсустотадит

Субтикондиинсигсуститадит

Субтикондиинсигсубстадит

Субтикондиинсигсуперстадит

Субтикондиинсигсустетадит

Субтикондиинсигсустатадит

Субтикондитранссигнитит

Субтикондитранссустотадит

Субтикондитранссуститадит

Субтикондитранссубстадит

Субтикондитранссуперстадит

Субтикондитранссустетадит

Субтикондитранссустатадит

Субтикондисигнитит

Субтикондисигнисустотадит

Субтикондисигнисуститадит

Субтикондисигнисубстадит

Субтикондисигнисуперстадит

Субтикондисигнисустетадит

Субтикондисигнисустатадит

Субтикондисигнотеид

Субтикондисигносустотадит

Субтикондисигносуститадит

Субтикондисигносубстадит

Субтикондисигносуперстадит

Субтикондисигносустетадит

Субтикондисигносустатадит

Субти
контединт

Субтикондисустотаид

Субтикондисустататит

Субтикондисубстат

Субтикондисуперстат

Субтикондисустататант

Субтикондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиузекондисигнитат

Субтиузекондисигнасустотадит

Субтиузекондисигнасуститадит

Субтиузекондисигнасубстадит

Субтиузекондисигнасуперстадит

Субтиузекондисигнасустетадит

Субтиузекондисигнасустатадит

Субтиузекондисигнитант

Субтиузекондисигнесустотадит

Субтиузекондисигнесуститадит

Субтиузекондисигнесубстадит

Субтиузекондисигнесуперстадит

Субтиузекондисигнесустетадит

Субтиузекондисигнесустатадит

Субтиузекондиинсигнитит

Субтиузекондиинсигсустотадит

Субтиузекондиинсигсуститадит

Субтиузекондиинсигсубстадит

Субтиузекондиинсигсуперстадит

Субти
узекондиинсигсустетадит

Субтиузекондиинсигсустатадит

Субтиузекондитранссигнитит

Субтиузекондитранссустотадит

Субтиузекондитранссуститадит

Субтиузекондитранссубстадит

Субтиузекондитранссуперстадит

Субтиузекондитранссустетадит

Субтиузекондитранссустатадит

Субтиузекондисигнитит

Субтиузекондисигнисустотадит

Субтиузекондисигнисуститадит

Субтиузекондисигнисубстадит

Субтиузекондисигнисуперстадит

Субтиузекондисигнисустетадит

Субтиузекондисигнисустатадит

Субтиузекондисигнотеид

Субтиузекондисигносустотадит

Субтиузекондисигносуститадит

Субтиузекондисигносубстадит

Субтиузекондисигносуперстадит

Субтиузекондисигносустетадит

Субтиузекондисигносустатадит

Субтиузеконтединт

Субтиузекондисустотаид

Субтиузекондисустататит

Субтиузекондисубстат

Субтиузекондисуперстат

Субтиузекондисустататант

Субтиузекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиесткондисигнитат

Субтиесткондисигнасустотадит

Субтиесткондисигнасуститадит

Субтиесткондисигнасубстадит

Субтиесткондисигнасуперстадит

Субтиесткондисигнасустетадит

Субтиесткондисигнасустатадит

Субтиесткондисигнитант

Субтиесткондисигнесустотадит

Субтиесткондисигнесуститадит

Субтиесткондисигнесубстадит

Субтиесткондисигнесуперстадит

Субтиесткондисигнесустетадит

Субтиесткондисигнесустатадит

Субтиесткондиинсигнитит

Субтиесткондиинсигсустотадит

Субтиесткондиинсигсуститадит

Субтиесткондиинсигсубстадит

Субтиесткондиинсигсуперстадит

Субти
есткондиинсигсустетадит

Субтиесткондиинсигсустатадит

Субтиесткондитранссигнитит

Субтиесткондитранссустотадит

Субтиесткондитранссуститадит

Субтиесткондитранссубстадит

Субтиесткондитранссуперстадит

Субтиесткондитранссустетадит

Субтиесткондитранссустатадит

Субтиесткондисигнитит

Субтиесткондисигнисустотадит

Субтиесткондисигнисуститадит

Субтиесткондисигнисубстадит

Субтиесткондисигнисуперстадит

Субтиесткондисигнисустетадит

Субтиесткондисигнисустатадит

Субтиесткондисигнотеид

Субтиесткондисигносустотадит

Субтиесткондисигносуститадит

Субтиесткондисигносубстадит

Субтиесткондисигносуперстадит

Субтиесткондисигносустетадит

Субтиесткондисигносустатадит

Субтиестконтединт

Субтиесткондисустотаид

Субти-

Субти-

Субти-

ест-

ест-

ест-

кондисуперстат

кондисустататант

кондисустататат

Субтиест-

кондисустататит

Субтиест-

кондисубстат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтесигнитат

Субтиконтесигнасустотадит

Субтиконтесигнасуститадит

Субтиконтесигнасубстадит

Субтиконтесигнасуперстадит

Субтиконтесигнасустетадит

Субтиконтесигнасустатадит

Субтиконтесигнитант

Субтиконтесигнесустотадит

Субтиконтесигнесуститадит

Субтиконтесигнесубстадит

Субтиконтесигнесуперстадит

Субтиконтесигнесустетадит

Субтиконтесигнесустатадит

Субтиконтеинсигнитит

Субтиконтеинсигсустотадит

Субтиконтеинсигсуститадит

Субтиконтеинсигсубстадит

Субтиконтеинсигсуперстадит

Субтиконтеинсигсустетадит

Субтиконтеинсигсустатадит

Субтиконтетранссигнитит

Субтиконтетранссустотадит

Субтиконтетранссуститадит

Субтиконтетранссубстадит

Субтиконтетранссуперстадит

Субтиконтетранссустетадит

Субтиконтетранссустатадит

Субтиконтесигнитит

Субтиконтесигнисустотадит

Субтиконтесигнисуститадит

Субтиконтесигнисубстадит

Субтиконтесигнисуперстадит

Субтиконтесигнисустетадит

Субтиконтесигнисустатадит

Субтиконтесигнотеид

Субтиконтесигносустотадит

Субтиконтесигносуститадит

Субтиконтесигносубстадит

Субтиконтесигносуперстадит

Субтиконтесигносустетадит

Субтиконтесигносустатадит

Субти
контетант

Субтиконтесустотаид

Субтиконтесустататит

Субтиконтесубстат

Субтиконтесуперстат

Субтиконтесустататант

Субтиконтесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически)
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитат

Субтиконтасигнасустотадит

Субтиконтасигнасуститадит

Субтиконтасигнасубстадит

Субтиконтасигнасуперстадит

Субтиконтасигнасустетадит

Субтиконтасигнасустатадит

Субтиконтасигнитант

Субтиконтасигнесустотадит

Субтиконтасигнесуститадит

Субтиконтасигнесубстадит

Субтиконтасигнесуперстадит

Субтиконтасигнесустетадит

Субтиконтасигнесустатадит

Субтиконтаинсигнитит

Субтиконтаинсигсустотадит

Субтиконтаинсигсуститадит

Субтиконтаинсигсубстадит

Субтиконтаинсигсуперстадит

Субтиконтаинсигсустетадит

Субтиконтаинсигсустатадит

Субтиконтатранссигнитит

Субтиконтатранссустотадит

Субтиконтатранссуститадит

Субтиконтатранссубстадит

Субтиконтатранссуперстадит

Субтиконтатранссустетадит

Субтиконтатранссустатадит

Субтиконтасигнитит

Субтиконтасигнисустотадит

Субтиконтасигнисуститадит

Субтиконтасигнисубстадит

Субтиконтасигнисуперстадит

Субтиконтасигнисустетадит

Субтиконтасигнисустатадит

Субтиконтасигнотеид

Субтиконтасигносустотадит

Субтиконтасигносуститадит

Субтиконтасигносубстадит

Субтиконтасигносуперстадит

Субтиконтасигносустетадит

Субтиконтасигносустатадит

Субти
контетат

Субтиконтасустотаид

Субтиконтасустататит

Субтиконтасубстат

Субтиконтасуперстат

Субтиконтасустататант

Субтиконтасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни цялостностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMR-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
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до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the integritic
rational derelevant typical economic exoobsiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа цялостностни рационални дерелвантни
типични икономически ексообсиингредиенти и означавано с индекс DTPEQMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за рационалната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустатантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо
състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а
принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните рационални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например актив и трансцентит, актив, трансцентит и субстант).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); 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 цялостностните идейни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PQхипертипотеид, т.е. рационален икономически обси-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустотеид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустатит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубстант и икономическия обсисуперстант.
4. Икономически обсисубстант (съкр. – обсисубс).
5. Икономически обсисуперстант (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустатант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубстант и икономически обсисуперстант.
7. Икономически обсиобсисустатат (съкр. – обсиобсисуста) – двойка,
състояща се от икономическия обсисубстант и икономическия обсисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсицентотеид (съкр. – обсиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически обсицентитит (съкр. – обсиценти) (икономически обсиуницентит) – единство на икономическия обситрансцентит и икономическия
обсиинцентит.
4. Икономически обситрансцентит (съкр. – обситранс).
5. Икономически обсиинцентит (съкр. – обсиинцен).
6. Икономически обсицентит (съкр. – обсиценте) (икономически обсицентант) – общо понятие за икономически обситрансцентит и икономически
обсиинцентит.

3

477

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Икономически обсицентат (съкр. – обсицента) – двойка, състояща се
от икономическия обситрансцентит и икономическия обсиинцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецотеид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецитит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическия обсиконтив и икономическия обсифортив.
4. Икономически обсиконтив (съкр. – обсикон) (икономически обсиспецитент).
5. Икономически обсифортив (съкр. – обсифор) (икономически обсиспецитинт).
6. Икономически обсиспецитант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономически обсиконтив и икономически обсифортив.
7. Икономически обсиспецитат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обсиконтив и икономическия обсифортив.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
рационални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни цялостностни
рационални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти (с индекс DT-PEQMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидноразгърнати специтантно-центитални цялостностни рационални дерелвантни
типични икономически ексообсиингредиенти (с индекс DT-PEQMR-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центиталносустатантни цялостностни рационални дерелвантни типични икономически
ексообсиингредиенти (с индекс DT-PEQMR-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до
3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-PEQMR-AC/B-1
DT-PEQMR-AC/B-2
DT-PEQMR-AC/B-3
DT-PEQMR-AC/B-4
DT-PEQMR-AC/B-5
DT-PEQMR-AC/B-6
B

DT-PEQMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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479
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецитат

Обсиспецасустотедит

Обсиспецасуститедит

Обсиспецасубстедит

Обсиспецасуперстедит

Обсиспецасустетедит

Обсиспецасустатедит

Обсиспецитант

Обсиспецесустотедит

Обсиспецесуститедит

Обсиспецесубстедит

Обсиспецесуперстедит

Обсиспецесустетедит

Обсиспецесустатедит

Обсифортив

Обсифорсустотедит

Обсифорсуститедит

Обсифорсубстедит

Обсифорсуперстедит

Обсифорсустетедит

Обсифорсустатедит

Обсиконтив

Обсиконсустотедит

Обсиконсуститедит

Обсиконсубстедит

Обсиконсуперстедит

Обсиконсустетедит

Обсиконсустатедит

Обсиспецитит

Обсиспецисустотедит

Обсиспецисуститедит

Обсиспецисубстедит

Обсиспецисуперстедит

Обсиспецисустетедит

Обсиспецисустатедит

Обсиспецотеид

Обсиспецосустотедит

Обсиспецосуститедит

Обсиспецосубстедит

Обсиспецосуперстедит

Обсиспецосустетедит

Обсиспецосустатедит

PQХипертипотеид

Обсисустотеид

Обсисустатит

Обсисубстант

Обсисуперстант

Обсисустатант

Обсисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентотеид

Обсиспецацентосустотедит

Обсиспецацентосуститедит

Обсиспецацентосубстедит

Обсиспецацентосуперстедит

Обсиспецацентосустетедит

Обсиспецацентосустатедит

Обсиспецецентотеид

Обсиспецецентосустотедит

Обсиспецецентосуститедит

Обсиспецецентосубстедит

Обсиспецецентосуперстедит

Обсиспецецентосустетедит

Обсиспецецентосустатедит

Обсифорцентотеид

Обсифорцентосустотедит

Обсифорцентосуститедит

Обсифорцентосубстедит

Обсифорцентосуперстедит

Обсифорцентосустетедит

Обсифорцентосустатедит

Обсиконцентотеид

Обсиконцентосустотедит

Обсиконцентосуститедит

Обсиконцентосубстедит

Обсиконцентосуперстедит

Обсиконцентосустетедит

Обсиконцентосустатедит

Обсиспецицентотеид

Обсиспецицентосустотедит

Обсиспецицентосуститедит

Обсиспецицентосубстедит

Обсиспецицентосуперстедит

Обсиспецицентосустетедит

Обсиспецицентосустатедит

Обсиспецоцентотеид

Обсиспецоцентосустотедит

Обсиспецоцентосуститедит

Обсиспецоцентосубстедит

Обсиспецоцентосуперстедит

Обсиспецоцентосустетедит

Обсиспецоцентосустатедит

Обсицен
тотеид

Обсицентосустотеид

Обсицентосустатит

Обсицентосубстант

Обсицентосуперстант

Обсицентосустатант

Обсицентосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентитит

Обсиспецацентисустотедит

Обсиспецацентисуститедит

Обсиспецацентисубстедит

Обсиспецацентисуперстедит

Обсиспецацентисустетедит

Обсиспецацентисустатедит

Обсиспецецентитит

Обсиспецецентисустотедит

Обсиспецецентисуститедит

Обсиспецецентисубстедит

Обсиспецецентисуперстедит

Обсиспецецентисустетедит

Обсиспецецентисустатедит

Обсифорцентитит

Обсифорцентисустотедит

Обсифорцентисуститедит

Обсифорцентисубстедит

Обсифорцентисуперстедит

Обсифорцентисустетедит

Обсифорцентисустатедит

Обсиконцентитит

Обсиконцентисустотедит

Обсиконцентисуститедит

Обсиконцентисубстедит

Обсиконцентисуперстедит

Обсиконцентисустетедит

Обсиконцентисустатедит

Обсиспецицентитит

Обсиспецицентисустотедит

Обсиспецицентисуститедит

Обсиспецицентисубстедит

Обсиспецицентисуперстедит

Обсиспецицентисустетедит

Обсиспецицентисустатедит

Обсиспецоцентитит

Обсиспецоцентисустотедит

Обсиспецоцентисуститедит

Обсиспецоцентисубстедит

Обсиспецоцентисуперстедит

Обсиспецоцентисустетедит

Обсиспецоцентисустатедит

Обсицентитит

Обсицентисустотеид

Обсицентисустатит

Обсицентисубстант

Обсицентисуперстант

Обсицентисустатант

Обсицентисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецатрансцентит

Обсиспецатранссустотедит

Обсиспецатранссуститедит

Обсиспецатранссубстедит

Обсиспецатранссуперстедит

Обсиспецатранссустетедит

Обсиспецатранссустатедит

Обсиспецетрансцентит

Обсиспецетранссустотедит

Обсиспецетранссуститедит

Обсиспецетранссубстедит

Обсиспецетранссуперстедит

Обсиспецетранссустетедит

Обсиспецетранссустатедит

Обсифортрансцентит

Обсифортранссустотедит

Обсифортранссуститедит

Обсифортранссубстедит

Обсифортранссуперстедит

Обсифортранссустетедит

Обсифортранссустатедит

Обсиконтрансцентит

Обсиконтранссустотедит

Обсиконтранссуститедит

Обсиконтранссубстедит

Обсиконтранссуперстедит

Обсиконтранссустетедит

Обсиконтранссустатедит

Обсиспецитрансцентит

Обсиспецитранссустотедит

Обсиспецитранссуститедит

Обсиспецитранссубстедит

Обсиспецитранссуперстедит

Обсиспецитранссустетедит

Обсиспецитранссустатедит

Обсиспецотрансцентит

Обсиспецотранссустотедит

Обсиспецотранссуститедит

Обсиспецотранссубстедит

Обсиспецотранссуперстедит

Обсиспецотранссустетедит

Обсиспецотранссустатедит

Обситрансцентит

Обситранссустотеид

Обситранссустатит

Обситранссубстант

Обситранссуперстант

Обситранссустатант

Обситранссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецаинцентит

Обсиспецаинценсустотедит

Обсиспецаинценсуститедит

Обсиспецаинценсубстедит

Обсиспецаинценсуперстедит

Обсиспецаинценсустетедит

Обсиспецаинценсустатедит

Обсиспецеинцентит

Обсиспецеинценсустотедит

Обсиспецеинценсуститедит

Обсиспецеинценсубстедит

Обсиспецеинценсуперстедит

Обсиспецеинценсустетедит

Обсиспецеинценсустатедит

Обсифоринцентит

Обсифоринценсустотедит

Обсифоринценсуститедит

Обсифоринценсубстедит

Обсифоринценсуперстедит

Обсифоринценсустетедит

Обсифоринценсустатедит

Обсиконинцентит

Обсиконинценсустотедит

Обсиконинценсуститедит

Обсиконинценсубстедит

Обсиконинценсуперстедит

Обсиконинценсустетедит

Обсиконинценсустатедит

Обсиспециинцентит

Обсиспециинценсустотедит

Обсиспециинценсуститедит

Обсиспециинценсубстедит

Обсиспециинценсуперстедит

Обсиспециинценсустетедит

Обсиспециинценсустатедит

Обсиспецоинцентит

Обсиспецоинценсустотедит

Обсиспецоинценсуститедит

Обсиспецоинценсубстедит

Обсиспецоинценсуперстедит

Обсиспецоинценсустетедит

Обсиспецоинценсустатедит

Обсиинцентит

Обсиинценсустотеид

Обсиинценсустатит

Обсиинценсубстант

Обсиинценсуперстант

Обсиинценсустатант

Обсиинценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентит

Обсиспецацентесустотедит

Обсиспецацентесуститедит

Обсиспецацентесубстедит

Обсиспецацентесуперстедит

Обсиспецацентесустетедит

Обсиспецацентесустатедит

Обсиспецецентит

Обсиспецецентесустотедит

Обсиспецецентесуститедит

Обсиспецецентесубстедит

Обсиспецецентесуперстедит

Обсиспецецентесустетедит

Обсиспецецентесустатедит

Обсифорцентит

Обсифорцентесустотедит

Обсифорцентесуститедит

Обсифорцентесубстедит

Обсифорцентесуперстедит

Обсифорцентесустетедит

Обсифорцентесустатедит

Обсиконцентит

Обсиконцентесустотедит

Обсиконцентесуститедит

Обсиконцентесубстедит

Обсиконцентесуперстедит

Обсиконцентесустетедит

Обсиконцентесустатедит

Обсиспецицентит

Обсиспецицентесустотедит

Обсиспецицентесуститедит

Обсиспецицентесубстедит

Обсиспецицентесуперстедит

Обсиспецицентесустетедит

Обсиспецицентесустатедит

Обсиспецоцентит

Обсиспецоцентесустотедит

Обсиспецоцентесуститедит

Обсиспецоцентесубстедит

Обсиспецоцентесуперстедит

Обсиспецоцентесустетедит

Обсиспецоцентесустатедит

Обсицентит

Обсицентесустотеид

Обсицентесустатит

Обсицентесубстант

Обсицентесуперстант

Обсицентесустатант

Обсицентесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)

11

485

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентат

Обсиспецацентасустотедит

Обсиспецацентасуститедит

Обсиспецацентасубстедит

Обсиспецацентасуперстедит

Обсиспецацентасустетедит

Обсиспецацентасустатедит

Обсиспецецентат

Обсиспецецентасустотедит

Обсиспецецентасуститедит

Обсиспецецентасубстедит

Обсиспецецентасуперстедит

Обсиспецецентасустетедит

Обсиспецецентасустатедит

Обсифорцентат

Обсифорцентасустотедит

Обсифорцентасуститедит

Обсифорцентасубстедит

Обсифорцентасуперстедит

Обсифорцентасустетедит

Обсифорцентасустатедит

Обсиконцентат

Обсиконцентасустотедит

Обсиконцентасуститедит

Обсиконцентасубстедит

Обсиконцентасуперстедит

Обсиконцентасустетедит

Обсиконцентасустатедит

Обсиспецицентат

Обсиспецицентасустотедит

Обсиспецицентасуститедит

Обсиспецицентасубстедит

Обсиспецицентасуперстедит

Обсиспецицентасустетедит

Обсиспецицентасустатедит

Обсиспецоцентат

Обсиспецоцентасустотедит

Обсиспецоцентасуститедит

Обсиспецоцентасубстедит

Обсиспецоцентасуперстедит

Обсиспецоцентасустетедит

Обсиспецоцентасустатедит

Обсицентат

Обсицентасустотеид

Обсицентасустатит

Обсицентасубстант

Обсицентасуперстант

Обсицентасустатант

Обсицентасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-PEQMR-BC/A-1
DT-PEQMR-BC/A-2
DT-PEQMR-BC/A-3
DT-PEQMR-BC/A-4
DT-PEQMR-BC/A-5

A

DT-PEQMR-BC/A-6
DT-PEQMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални цялостностни
рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецитат

Обсиспецацентотедит

Обсиспецацентитедит

Обсиспецатранстедит

Обсиспецаинцентедит

Обсиспецацентетедит

Обсиспецацентатедит

Обсиспецитант

Обсиспецецентотедит

Обсиспецецентитедит

Обсиспецетранстедит

Обсиспецеинцентедит

Обсиспецецентетедит

Обсиспецецентатедит

Обсифортив

Обсифорцентотедит

Обсифорцентитедит

Обсифортранстедит

Обсифоринцентедит

Обсифорцентетедит

Обсифорцентатедит

Обсиконтив

Обсиконцентотедит

Обсиконцентитедит

Обсиконтранстедит

Обсиконинцентедит

Обсиконцентетедит

Обсиконцентатедит

Обсиспецитит

Обсиспецицентотедит

Обсиспецицентитедит

Обсиспецитранстедит

Обсиспециинцентедит

Обсиспецицентетедит

Обсиспецицентатедит

Обсиспецотеид

Обсиспецоцентотедит

Обсиспецоцентитедит

Обсиспецотранстедит

Обсиспецоинцентедит

Обсиспецоцентетедит

Обсиспецоцентатедит

PQХипертипотеид

Обсицентотеид

Обсицентитит

Обситрансцентит

Обсиинцентит

Обсицентит

Обсицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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488

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустотеид

Обсиспецацентосустотедит

Обсиспецацентисустотедит

Обсиспецатранссустотедит

Обсиспецаинценсустотедит

Обсиспецацентесустотедит

Обсиспецацентасустотедит

Обсиспецесустотеид

Обсиспецецентосустотедит

Обсиспецецентисустотедит

Обсиспецетранссустотедит

Обсиспецеинценсустотедит

Обсиспецецентесустотедит

Обсиспецецентасустотедит

Обсифорсустотеид

Обсифорцентосустотедит

Обсифорцентисустотедит

Обсифортранссустотедит

Обсифоринценсустотедит

Обсифорцентесустотедит

Обсифорцентасустотедит

Обсиконсустотеид

Обсиконцентосустотедит

Обсиконцентисустотедит

Обсиконтранссустотедит

Обсиконинценсустотедит

Обсиконцентесустотедит

Обсиконцентасустотедит

Обсиспецисустотеид

Обсиспецицентосустотедит

Обсиспецицентисустотедит

Обсиспецитранссустотедит

Обсиспециинценсустотедит

Обсиспецицентесустотедит

Обсиспецицентасустотедит

Обсиспецосустотеид

Обсиспецоцентосустотедит

Обсиспецоцентисустотедит

Обсиспецотранссустотедит

Обсиспецоинценсустотедит

Обсиспецоцентесустотедит

Обсиспецоцентасустотедит

Обсисустотеид

Обсицентосустотеид

Обсицентисустотеид

Обситранссустотеид

Обсиинценсустотеид

Обсицентесустотеид

Обсицентасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

15

489

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустатит

Обсиспецацентосуститедит

Обсиспецацентисуститедит

Обсиспецатранссуститедит

Обсиспецаинценсуститедит

Обсиспецацентесуститедит

Обсиспецацентасуститедит

Обсиспецесустатит

Обсиспецецентосуститедит

Обсиспецецентисуститедит

Обсиспецетранссуститедит

Обсиспецеинценсуститедит

Обсиспецецентесуститедит

Обсиспецецентасуститедит

Обсифорсустатит

Обсифорцентосуститедит

Обсифорцентисуститедит

Обсифортранссуститедит

Обсифоринценсуститедит

Обсифорцентесуститедит

Обсифорцентасуститедит

Обсиконсустатит

Обсиконцентосуститедит

Обсиконцентисуститедит

Обсиконтранссуститедит

Обсиконинценсуститедит

Обсиконцентесуститедит

Обсиконцентасуститедит

Обсиспецисустатит

Обсиспецицентосуститедит

Обсиспецицентисуститедит

Обсиспецитранссуститедит

Обсиспециинценсуститедит

Обсиспецицентесуститедит

Обсиспецицентасуститедит

Обсиспецосустатит

Обсиспецоцентосуститедит

Обсиспецоцентисуститедит

Обсиспецотранссуститедит

Обсиспецоинценсуститедит

Обсиспецоцентесуститедит

Обсиспецоцентасуститедит

Обсисустатит

Обсицентосустатит

Обсицентисустатит

Обситранссустатит

Обсиинценсустатит

Обсицентесустатит

Обсицентасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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490

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасубстант

Обсиспецацентосубстедит

Обсиспецацентисубстедит

Обсиспецатранссубстедит

Обсиспецаинценсубстедит

Обсиспецацентесубстедит

Обсиспецацентасубстедит

Обсиспецесубстант

Обсиспецецентосубстедит

Обсиспецецентисубстедит

Обсиспецетранссубстедит

Обсиспецеинценсубстедит

Обсиспецецентесубстедит

Обсиспецецентасубстедит

Обсифорсубстант

Обсифорцентосубстедит

Обсифорцентисубстедит

Обсифортранссубстедит

Обсифоринценсубстедит

Обсифорцентесубстедит

Обсифорцентасубстедит

Обсиконсубстант

Обсиконцентосубстедит

Обсиконцентисубстедит

Обсиконтранссубстедит

Обсиконинценсубстедит

Обсиконцентесубстедит

Обсиконцентасубстедит

Обсиспецисубстант

Обсиспецицентосубстедит

Обсиспецицентисубстедит

Обсиспецитранссубстедит

Обсиспециинценсубстедит

Обсиспецицентесубстедит

Обсиспецицентасубстедит

Обсиспецосубстант

Обсиспецоцентосубстедит

Обсиспецоцентисубстедит

Обсиспецотранссубстедит

Обсиспецоинценсубстедит

Обсиспецоцентесубстедит

Обсиспецоцентасубстедит

Обсисубстант

Обсицентосубстант

Обсицентисубстант

Обситранссубстант

Обсиинценсубстант

Обсицентесубстант

Обсицентасубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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491

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасуперстант

Обсиспецацентосуперстедит

Обсиспецацентисуперстедит

Обсиспецатранссуперстедит

Обсиспецаинценсуперстедит

Обсиспецацентесуперстедит

Обсиспецацентасуперстедит

Обсиспецесуперстант

Обсиспецецентосуперстедит

Обсиспецецентисуперстедит

Обсиспецетранссуперстедит

Обсиспецеинценсуперстедит

Обсиспецецентесуперстедит

Обсиспецецентасуперстедит

Обсифорсуперстант

Обсифорцентосуперстедит

Обсифорцентисуперстедит

Обсифортранссуперстедит

Обсифоринценсуперстедит

Обсифорцентесуперстедит

Обсифорцентасуперстедит

Обсиконсуперстант

Обсиконцентосуперстедит

Обсиконцентисуперстедит

Обсиконтранссуперстедит

Обсиконинценсуперстедит

Обсиконцентесуперстедит

Обсиконцентасуперстедит

Обсиспецисуперстант

Обсиспецицентосуперстедит

Обсиспецицентисуперстедит

Обсиспецитранссуперстедит

Обсиспециинценсуперстедит

Обсиспецицентесуперстедит

Обсиспецицентасуперстедит

Обсиспецосуперстант

Обсиспецоцентосуперстедит

Обсиспецоцентисуперстедит

Обсиспецотранссуперстедит

Обсиспецоинценсуперстедит

Обсиспецоцентесуперстедит

Обсиспецоцентасуперстедит

Обсисуперстант

Обсицентосуперстант

Обсицентисуперстант

Обситранссуперстант

Обсиинценсуперстант

Обсицентесуперстант

Обсицентасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

18

492

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустатант

Обсиспецацентосустетедит

Обсиспецацентисустетедит

Обсиспецатранссустетедит

Обсиспецаинценсустетедит

Обсиспецацентесустетедит

Обсиспецацентасустетедит

Обсиспецесустатант

Обсиспецецентосустетедит

Обсиспецецентисустетедит

Обсиспецетранссустетедит

Обсиспецеинценсустетедит

Обсиспецецентесустетедит

Обсиспецецентасустетедит

Обсифорсустатант

Обсифорцентосустетедит

Обсифорцентисустетедит

Обсифортранссустетедит

Обсифоринценсустетедит

Обсифорцентесустетедит

Обсифорцентасустетедит

Обсиконсустатант

Обсиконцентосустетедит

Обсиконцентисустетедит

Обсиконтранссустетедит

Обсиконинценсустетедит

Обсиконцентесустетедит

Обсиконцентасустетедит

Обсиспецисустатант

Обсиспецицентосустетедит

Обсиспецицентисустетедит

Обсиспецитранссустетедит

Обсиспециинценсустетедит

Обсиспецицентесустетедит

Обсиспецицентасустетедит

Обсиспецосустатант

Обсиспецоцентосустетедит

Обсиспецоцентисустетедит

Обсиспецотранссустетедит

Обсиспецоинценсустетедит

Обсиспецоцентесустетедит

Обсиспецоцентасустетедит

Обсисустатант

Обсицентосустатант

Обсицентисустатант

Обситранссустатант

Обсиинценсустатант

Обсицентесустатант

Обсицентасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустатат

Обсиспецацентосустатедит

Обсиспецацентисустатедит

Обсиспецатранссустатедит

Обсиспецаинценсустатедит

Обсиспецацентесустатедит

Обсиспецацентасустатедит

Обсиспецесустатат

Обсиспецецентосустатедит

Обсиспецецентисустатедит

Обсиспецетранссустатедит

Обсиспецеинценсустатедит

Обсиспецецентесустатедит

Обсиспецецентасустатедит

Обсифорсустатат

Обсифорцентосустатедит

Обсифорцентисустатедит

Обсифортранссустатедит

Обсифоринценсустатедит

Обсифорцентесустатедит

Обсифорцентасустатедит

Обсиконсустатат

Обсиконцентосустатедит

Обсиконцентисустатедит

Обсиконтранссустатедит

Обсиконинценсустатедит

Обсиконцентесустатедит

Обсиконцентасустатедит

Обсиспецисустатат

Обсиспецицентосустатедит

Обсиспецицентисустатедит

Обсиспецитранссустатедит

Обсиспециинценсустатедит

Обсиспецицентесустатедит

Обсиспецицентасустатедит

Обсиспецосустатат

Обсиспецоцентосустатедит

Обсиспецоцентисустатедит

Обсиспецотранссустатедит

Обсиспецоинценсустатедит

Обсиспецоцентесустатедит

Обсиспецоцентасустатедит

Обсисустатат

Обсицентосустатат

Обсицентисустатат

Обситранссустатат

Обсиинценсустатат

Обсицентесустатат

Обсицентасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-PEQMR-AB/C-7
DT-PEQMR-AB/C-6
DT-PEQMR-AB/C-5
DT-PEQMR-AB/C-4
DT-PEQMR-AB/C-3
DT-PEQMR-AB/C-2
A
DT-PEQMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обсицентат

Обсицентасустотедит

Обсицентасуститедит

Обсицентасубстедит

Обсицентасуперстедит

Обсицентасустетедит

Обсицентасустатедит

Обсицентит

Обсицентесустотедит

Обсицентесуститедит

Обсицентесубстедит

Обсицентесуперстедит

Обсицентесустетедит

Обсицентесустатедит

Обсиинцентит

Обсиинценсустотедит

Обсиинценсуститедит

Обсиинценсубстедит

Обсиинценсуперстедит

Обсиинценсустетедит

Обсиинценсустатедит

Обситрансцентит

Обситранссустотедит

Обситранссуститедит

Обситранссубстедит

Обситранссуперстедит

Обситранссустетедит

Обситранссустатедит

Обсицентитит

Обсицентисустотедит

Обсицентисуститедит

Обсицентисубстедит

Обсицентисуперстедит

Обсицентисустетедит

Обсицентисустатедит

Обсицентотеид

Обсицентосустотедит

Обсицентосуститедит

Обсицентосубстедит

Обсицентосуперстедит

Обсицентосустетедит

Обсицентосустатедит

PQХипертипотеид

Обсисустотеид

Обсисустатит

Обсисубстант

Обсисуперстант

Обсисустатант

Обсисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецоцентат

Обсиспецоцентасустотедит

Обсиспецоцентасуститедит

Обсиспецоцентасубстедит

Обсиспецоцентасуперстедит

Обсиспецоцентасустетедит

Обсиспецоцентасустатедит

Обсиспецоцентит

Обсиспецоцентесустотедит

Обсиспецоцентесуститедит

Обсиспецоцентесубстедит

Обсиспецоцентесуперстедит

Обсиспецоцентесустетедит

Обсиспецоцентесустатедит

Обсиспецоинцентит

Обсиспецоинценсустотедит

Обсиспецоинценсуститедит

Обсиспецоинценсубстедит

Обсиспецоинценсуперстедит

Обсиспецоинценсустетедит

Обсиспецоинценсустатедит

Обсиспецотрансцентит

Обсиспецотранссустотедит

Обсиспецотранссуститедит

Обсиспецотранссубстедит

Обсиспецотранссуперстедит

Обсиспецотранссустетедит

Обсиспецотранссустатедит

Обсиспецоцентитит

Обсиспецоцентисустотедит

Обсиспецоцентисуститедит

Обсиспецоцентисубстедит

Обсиспецоцентисуперстедит

Обсиспецоцентисустетедит

Обсиспецоцентисустатедит

Обсиспецоцентотеид

Обсиспецоцентосустотедит

Обсиспецоцентосуститедит

Обсиспецоцентосубстедит

Обсиспецоцентосуперстедит

Обсиспецоцентосустетедит

Обсиспецоцентосустатедит

Обсиспецотеид

Обсиспецосустотеид

Обсиспецосустатит

Обсиспецосубстант

Обсиспецосуперстант

Обсиспецосустатант

Обсиспецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецицентат

Обсиспецицентасустотедит

Обсиспецицентасуститедит

Обсиспецицентасубстедит

Обсиспецицентасуперстедит

Обсиспецицентасустетедит

Обсиспецицентасустатедит

Обсиспецицентит

Обсиспецицентесустотедит

Обсиспецицентесуститедит

Обсиспецицентесубстедит

Обсиспецицентесуперстедит

Обсиспецицентесустетедит

Обсиспецицентесустатедит

Обсиспециинцентит

Обсиспециинценсустотедит

Обсиспециинценсуститедит

Обсиспециинценсубстедит

Обсиспециинценсуперстедит

Обсиспециинценсустетедит

Обсиспециинценсустатедит

Обсиспецитрансцентит

Обсиспецитранссустотедит

Обсиспецотранссуститедит

Обсиспецитранссубстедит

Обсиспецитранссуперстедит

Обсиспецитранссустетедит

Обсиспецитранссустатедит

Обсиспецицентитит

Обсиспецицентисустотедит

Обсиспецицентисуститедит

Обсиспецицентисубстедит

Обсиспецицентисуперстедит

Обсиспецицентисустетедит

Обсиспецицентисустатедит

Обсиспецицентотеид

Обсиспецицентосустотедит

Обсиспецицентосуститедит

Обсиспецицентосубстедит

Обсиспецицентосуперстедит

Обсиспецицентосустетедит

Обсиспецицентосустатедит

Обсиспецит

Обсиспецисустотеид

Обсиспецисустатит

Обсиспецисубстант

Обсиспецисуперстант

Обсиспецисустатант

Обсиспецисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконцентат

Обсиконцентасустотедит

Обсиконцентасуститедит

Обсиконцентасубстедит

Обсиконцентасуперстедит

Обсиконцентасустетедит

Обсиконцентасустатедит

Обсиконцентит

Обсиконцентесустотедит

Обсиконцентесуститедит

Обсиконцентесубстедит

Обсиконцентесуперстедит

Обсиконцентесустетедит

Обсиконцентесустатедит

Обсиконинцентит

Обсиконинценсустотедит

Обсиконинценсуститедит

Обсиконинценсубстедит

Обсиконинценсуперстедит

Обсиконинценсустетедит

Обсиконинценсустатедит

Обсиконтрансцентит

Обсиконтранссустотедит

Обсиконтранссуститедит

Обсиконтранссубстедит

Обсиконтранссуперстедит

Обсиконтранссустетедит

Обсиконтранссустатедит

Обсиконцентитит

Обсиконцентисустотедит

Обсиконцентисуститедит

Обсиконцентисубстедит

Обсиконцентисуперстедит

Обсиконцентисустетедит

Обсиконцентисустатедит

Обсиконцентотеид

Обсиконцентосустотедит

Обсиконцентосуститедит

Обсиконцентосубстедит

Обсиконцентосуперстедит

Обсиконцентосустетедит

Обсиконцентосустатедит

Обсиконтив

Обсиконсустотеид

Обсиконсустатит

Обсиконсубстант

Обсиконсуперстант

Обсиконсустатант

Обсиконсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсифорцентат

Обсифорцентасустотедит

Обсифорцентасуститедит

Обсифорцентасубстедит

Обсифорцентасуперстедит

Обсифорцентасустетедит

Обсифорцентасустатедит

Обсифорцентит

Обсифорцентесустотедит

Обсифорцентесуститедит

Обсифорцентесубстедит

Обсифорцентесуперстедит

Обсифорцентесустетедит

Обсифорцентесустатедит

Обсифоринцентит

Обсифоринценсустотедит

Обсифоринценсуститедит

Обсифоринценсубстедит

Обсифоринценсуперстедит

Обсифоринценсустетедит

Обсифоринценсустатедит

Обсифортрансцентит

Обсифортранссустотедит

Обсифортранссуститедит

Обсифортранссубстедит

Обсифортранссуперстедит

Обсифортранссустетедит

Обсифортранссустатедит

Обсифорцентитит

Обсифорцентисустотедит

Обсифорцентисуститедит

Обсифорцентисубстедит

Обсифорцентисуперстедит

Обсифорцентисустетедит

Обсифорцентисустатедит

Обсифорцентотеид

Обсифорцентосустотедит

Обсифорцентосуститедит

Обсифорцентосубстедит

Обсифорцентосуперстедит

Обсифорцентосустетедит

Обсифорцентосустатедит

Обсифортив

Обсифорсустотеид

Обсифорсустатит

Обсифорсубстант

Обсифорсуперстант

Обсифорсустатант

Обсифорсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецецентат

Обсиспецецентасустотедит

Обсиспецецентасуститедит

Обсиспецецентасубстедит

Обсиспецецентасуперстедит

Обсиспецецентасустетедит

Обсиспецецентасустатедит

Обсиспецецентит

Обсиспецецентесустотедит

Обсиспецецентесуститедит

Обсиспецецентесубстедит

Обсиспецецентесуперстедит

Обсиспецецентесустетедит

Обсиспецецентесустатедит

Обсиспецеинцентит

Обсиспецеинценсустотедит

Обсиспецеинценсуститедит

Обсиспецеинценсубстедит

Обсиспецеинценсуперстедит

Обсиспецеинценсустетедит

Обсиспецеинценсустатедит

Обсиспецетрансцентит

Обсиспецетранссустотедит

Обсиспецетранссуститедит

Обсиспецетранссубстедит

Обсиспецетранссуперстедит

Обсиспецетранссустетедит

Обсиспецетранссустатедит

Обсиспецецентитит

Обсиспецецентисустотедит

Обсиспецецентисуститедит

Обсиспецецентисубстедит

Обсиспецецентисуперстедит

Обсиспецецентисустетедит

Обсиспецецентисустатедит

Обсиспецецентотеид

Обсиспецецентосустотедит

Обсиспецецентосуститедит

Обсиспецецентосубстедит

Обсиспецецентосуперстедит

Обсиспецецентосустетедит

Обсиспецецентосустатедит

Обсиспецитант

Обсиспецесустотеид

Обсиспецесустатит

Обсиспецесубстант

Обсиспецесуперстант

Обсиспецесустатант

Обсиспецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентат

Обтиспецацентасустотедит

Обсиспецацентасуститедит

Обсиспецацентасубстедит

Обсиспецацентасуперстедит

Обсиспецацентасустетедит

Обсиспецацентасустатедит

Обсиспецацентит

Обсиспецацентесустотедит

Обсиспецацентесуститедит

Обсиспецацентесубстедит

Обсиспецацентесуперстедит

Обсиспецацентесустетедит

Обсиспецацентесустатедит

Обсиспецаинцентит

Обсиспецаинценсустотедит

Обсиспецаинценсуститедит

Обсиспецаинценсубстедит

Обсиспецаинценсуперстедит

Обсиспецаинценсустетедит

Обсиспецаинценсустатедит

Обсиспецатрансцентит

Обсиспецатранссустотедит

Обсиспецатранссуститедит

Обсиспецатранссубстедит

Обсиспецатранссуперстедит

Обсиспецатранссустетедит

Обсиспецатранссустатедит

Обсиспецацентитит

Обсиспецацентисустотедит

Обсиспецацентисуститедит

Обсиспецацентисубстедит

Обсиспецацентисуперстедит

Обсиспецацентисустетедит

Обсиспецацентисустатедит

Обсиспецацентотеид

Обсиспецацентосустотедит

Обсиспецацентосуститедит

Обсиспецацентосубстедит

Обсиспецацентосуперстедит

Обсиспецацентосустетедит

Обсиспецацентосустатедит

Обсиспецитат

Обсиспецасустотеид

Обсиспецасустатит

Обсиспецасубстант

Обсиспецасуперстант

Обсиспецасустатант

Обсиспецасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the integritic
rational derelevant typical economic exoobtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа цялостностни рационални дерелвантни
типични икономически ексообтиингредиенти и означавано с индекс DTPEOMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за рационалната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустатантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо
състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а
принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните рационални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например актив и трансцентит, актив, трансцентит и субстант).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); 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 цялостностните идейни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първо30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически POхипертипотеид, т.е. рационален икономически обти-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустотеид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустатит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическия обтисубстант и икономическия обтисуперстант.
4. Икономически обтисубстант (съкр. – обтисубс).
5. Икономически обтисуперстант (съкр. – обтисуперс).
6. Икономически обтисустатант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за
икономически обтисубстант и икономически обтисуперстант.
7. Икономически обтиобтисустатат (съкр. – обтиобтисуста) – двойка,
състояща се от икономическия обтисубстант и икономическия обтисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтицентотеид (съкр. – обтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически обтицентитит (съкр. – обтиценти) (икономически обтиуницентит) – единство на икономическия обтитрансцентит и икономическия
обтиинцентит.
4. Икономически обтитрансцентит (съкр. – обтитранс).
5. Икономически обтиинцентит (съкр. – обтиинцен).
6. Икономически обтицентит (съкр. – обтиценте) (икономически обтицентант) – общо понятие за икономически обтитрансцентит и икономически
обтиинцентит.
7. Икономически обтицентат (съкр. – обтицента) – двойка, състояща се
от икономическия обтитрансцентит и икономическия обтиинцентит.
31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиспецотеид (съкр. – обтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиспецитит (съкр. – обтиспеци) – единство на икономическия обтиконтив и икономическия обтифортив.
4. Икономически обтиконтив (съкр. – обтикон) (икономически обтиспецитент).
5. Икономически обтифортив (съкр. – обтифор) (икономически обтиспецитинт).
6. Икономически обтиспецитант (съкр. – обтиспеце) – общо понятие за
икономически обтиконтив и икономически обтифортив.
7. Икономически обтиспецитат (съкр. – обтиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обтиконтив и икономическия обтифортив.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
рационални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни цялостностни
рационални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти (с индекс DT-PEOMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидноразгърнати специтантно-центитални цялостностни рационални дерелвантни
типични икономически ексообтиингредиенти (с индекс DT-PEOMR-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центиталносустатантни цялостностни рационални дерелвантни типични икономически
ексообтиингредиенти (с индекс DT-PEOMR-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до
3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-PEOMR-AC/B-1
DT-PEOMR-AC/B-2
DT-PEOMR-AC/B-3
DT-PEOMR-AC/B-4
DT-PEOMR-AC/B-5
DT-PEOMR-AC/B-6
B

DT-PEOMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецитат

Обтиспецасустотедит

Обтиспецасуститедит

Обтиспецасубстедит

Обтиспецасуперстедит

Обтиспецасустетедит

Обтиспецасустатедит

Обтиспецитант

Обтиспецесустотедит

Обтиспецесуститедит

Обтиспецесубстедит

Обтиспецесуперстедит

Обтиспецесустетедит

Обтиспецесустатедит

Обтифортив

Обтифорсустотедит

Обтифорсуститедит

Обтифорсубстедит

Обтифорсуперстедит

Обтифорсустетедит

Обтифорсустатедит

Обтиконтив

Обтиконсустотедит

Обтиконсуститедит

Обтиконсубстедит

Обтиконсуперстедит

Обтиконсустетедит

Обтиконсустатедит

Обтиспецитит

Обтиспецисустотедит

Обтиспецисуститедит

Обтиспецисубстедит

Обтиспецисуперстедит

Обтиспецисустетедит

Обтиспецисустатедит

Обтиспецотеид

Обтиспецосустотедит

Обтиспецосуститедит

Обтиспецосубстедит

Обтиспецосуперстедит

Обтиспецосустетедит

Обтиспецосустатедит

POХипертипотеид

Обтисустотеид

Обтисустатит

Обтисубстант

Обтисуперстант

Обтисустатант

Обтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентотеид

Обтиспецацентосустотедит

Обтиспецацентосуститедит

Обтиспецацентосубстедит

Обтиспецацентосуперстедит

Обтиспецацентосустетедит

Обтиспецацентосустатедит

Обтиспецецентотеид

Обтиспецецентосустотедит

Обтиспецецентосуститедит

Обтиспецецентосубстедит

Обтиспецецентосуперстедит

Обтиспецецентосустетедит

Обтиспецецентосустатедит

Обтифорцентотеид

Обтифорцентосустотедит

Обтифорцентосуститедит

Обтифорцентосубстедит

Обтифорцентосуперстедит

Обтифорцентосустетедит

Обтифорцентосустатедит

Обтиконцентотеид

Обтиконцентосустотедит

Обтиконцентосуститедит

Обтиконцентосубстедит

Обтиконцентосуперстедит

Обтиконцентосустетедит

Обтиконцентосустатедит

Обтиспецицентотеид

Обтиспецицентосустотедит

Обтиспецицентосуститедит

Обтиспецицентосубстедит

Обтиспецицентосуперстедит

Обтиспецицентосустетедит

Обтиспецицентосустатедит

Обтиспецоцентотеид

Обтиспецоцентосустотедит

Обтиспецоцентосуститедит

Обтиспецоцентосубстедит

Обтиспецоцентосуперстедит

Обтиспецоцентосустетедит

Обтиспецоцентосустатедит

Обтицен
тотеид

Обтицентосустотеид

Обтицентосустатит

Обтицентосубстант

Обтицентосуперстант

Обтицентосустатант

Обтицентосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентитит

Обтиспецацентисустотедит

Обтиспецацентисуститедит

Обтиспецацентисубстедит

Обтиспецацентисуперстедит

Обтиспецацентисустетедит

Обтиспецацентисустатедит

Обтиспецецентитит

Обтиспецецентисустотедит

Обтиспецецентисуститедит

Обтиспецецентисубстедит

Обтиспецецентисуперстедит

Обтиспецецентисустетедит

Обтиспецецентисустатедит

Обтифорцентитит

Обтифорцентисустотедит

Обтифорцентисуститедит

Обтифорцентисубстедит

Обтифорцентисуперстедит

Обтифорцентисустетедит

Обтифорцентисустатедит

Обтиконцентитит

Обтиконцентисустотедит

Обтиконцентисуститедит

Обтиконцентисубстедит

Обтиконцентисуперстедит

Обтиконцентисустетедит

Обтиконцентисустатедит

Обтиспецицентитит

Обтиспецицентисустотедит

Обтиспецицентисуститедит

Обтиспецицентисубстедит

Обтиспецицентисуперстедит

Обтиспецицентисустетедит

Обтиспецицентисустатедит

Обтиспецоцентитит

Обтиспецоцентисустотедит

Обтиспецоцентисуститедит

Обтиспецоцентисубстедит

Обтиспецоцентисуперстедит

Обтиспецоцентисустетедит

Обтиспецоцентисустатедит

Обтицентитит

Обтицентисустотеид

Обтицентисустатит

Обтицентисубстант

Обтицентисуперстант

Обтицентисустатант

Обтицентисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецатрансцентит

Обтиспецатранссустотедит

Обтиспецатранссуститедит

Обтиспецатранссубстедит

Обтиспецатранссуперстедит

Обтиспецатранссустетедит

Обтиспецатранссустатедит

Обтиспецетрансцентит

Обтиспецетранссустотедит

Обтиспецетранссуститедит

Обтиспецетранссубстедит

Обтиспецетранссуперстедит

Обтиспецетранссустетедит

Обтиспецетранссустатедит

Обтифортрансцентит

Обтифортранссустотедит

Обтифортранссуститедит

Обтифортранссубстедит

Обтифортранссуперстедит

Обтифортранссустетедит

Обтифортранссустатедит

Обтиконтрансцентит

Обтиконтранссустотедит

Обтиконтранссуститедит

Обтиконтранссубстедит

Обтиконтранссуперстедит

Обтиконтранссустетедит

Обтиконтранссустатедит

Обтиспецитрансцентит

Обтиспецитранссустотедит

Обтиспецитранссуститедит

Обтиспецитранссубстедит

Обтиспецитранссуперстедит

Обтиспецитранссустетедит

Обтиспецитранссустатедит

Обтиспецотрансцентит

Обтиспецотранссустотедит

Обтиспецотранссуститедит

Обтиспецотранссубстедит

Обтиспецотранссуперстедит

Обтиспецотранссустетедит

Обтиспецотранссустатедит

Обтитрансцентит

Обтитранссустотеид

Обтитранссустатит

Обтитранссубстант

Обтитранссуперстант

Обтитранссустатант

Обтитранссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецаинцентит

Обтиспецаинценсустотедит

Обтиспецаинценсуститедит

Обтиспецаинценсубстедит

Обтиспецаинценсуперстедит

Обтиспецаинценсустетедит

Обтиспецаинценсустатедит

Обтиспецеинцентит

Обтиспецеинценсустотедит

Обтиспецеинценсуститедит

Обтиспецеинценсубстедит

Обтиспецеинценсуперстедит

Обтиспецеинценсустетедит

Обтиспецеинценсустатедит

Обтифоринцентит

Обтифоринценсустотедит

Обтифоринценсуститедит

Обтифоринценсубстедит

Обтифоринценсуперстедит

Обтифоринценсустетедит

Обтифоринценсустатедит

Обтиконинцентит

Обтиконинценсустотедит

Обтиконинценсуститедит

Обтиконинценсубстедит

Обтиконинценсуперстедит

Обтиконинценсустетедит

Обтиконинценсустатедит

Обтиспециинцентит

Обтиспециинценсустотедит

Обтиспециинценсуститедит

Обтиспециинценсубстедит

Обтиспециинценсуперстедит

Обтиспециинценсустетедит

Обтиспециинценсустатедит

Обтиспецоинцентит

Обтиспецоинценсустотедит

Обтиспецоинценсуститедит

Обтиспецоинценсубстедит

Обтиспецоинценсуперстедит

Обтиспецоинценсустетедит

Обтиспецоинценсустатедит

Обтиинцентит

Обтиинценсустотеид

Обтиинценсустатит

Обтиинценсубстант

Обтиинценсуперстант

Обтиинценсустатант

Обтиинценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентит

Обтиспецацентесустотедит

Обтиспецацентесуститедит

Обтиспецацентесубстедит

Обтиспецацентесуперстедит

Обтиспецацентесустетедит

Обтиспецацентесустатедит

Обтиспецецентит

Обтиспецецентесустотедит

Обтиспецецентесуститедит

Обтиспецецентесубстедит

Обтиспецецентесуперстедит

Обтиспецецентесустетедит

Обтиспецецентесустатедит

Обтифорцентит

Обтифорцентесустотедит

Обтифорцентесуститедит

Обтифорцентесубстедит

Обтифорцентесуперстедит

Обтифорцентесустетедит

Обтифорцентесустатедит

Обтиконцентит

Обтиконцентесустотедит

Обтиконцентесуститедит

Обтиконцентесубстедит

Обтиконцентесуперстедит

Обтиконцентесустетедит

Обтиконцентесустатедит

Обтиспецицентит

Обтиспецицентесустотедит

Обтиспецицентесуститедит

Обтиспецицентесубстедит

Обтиспецицентесуперстедит

Обтиспецицентесустетедит

Обтиспецицентесустатедит

Обтиспецоцентит

Обтиспецоцентесустотедит

Обтиспецоцентесуститедит

Обтиспецоцентесубстедит

Обтиспецоцентесуперстедит

Обтиспецоцентесустетедит

Обтиспецоцентесустатедит

Обтицентит

Обтицентесустотеид

Обтицентесустатит

Обтицентесубстант

Обтицентесуперстант

Обтицентесустатант

Обтицентесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентат

Обтиспецацентасустотедит

Обтиспецацентасуститедит

Обтиспецацентасубстедит

Обтиспецацентасуперстедит

Обтиспецацентасустетедит

Обтиспецацентасустатедит

Обтиспецецентат

Обтиспецецентасустотедит

Обтиспецецентасуститедит

Обтиспецецентасубстедит

Обтиспецецентасуперстедит

Обтиспецецентасустетедит

Обтиспецецентасустатедит

Обтифорцентат

Обтифорцентасустотедит

Обтифорцентасуститедит

Обтифорцентасубстедит

Обтифорцентасуперстедит

Обтифорцентасустетедит

Обтифорцентасустатедит

Обтиконцентат

Обтиконцентасустотедит

Обтиконцентасуститедит

Обтиконцентасубстедит

Обтиконцентасуперстедит

Обтиконцентасустетедит

Обтиконцентасустатедит

Обтиспецицентат

Обтиспецицентасустотедит

Обтиспецицентасуститедит

Обтиспецицентасубстедит

Обтиспецицентасуперстедит

Обтиспецицентасустетедит

Обтиспецицентасустатедит

Обтиспецоцентат

Обтиспецоцентасустотедит

Обтиспецоцентасуститедит

Обтиспецоцентасубстедит

Обтиспецоцентасуперстедит

Обтиспецоцентасустетедит

Обтиспецоцентасустатедит

Обтицентат

Обтицентасустотеид

Обтицентасустатит

Обтицентасубстант

Обтицентасуперстант

Обтицентасустатант

Обтицентасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-PEOMR-BC/A-1
DT-PEOMR-BC/A-2
DT-PEOMR-BC/A-3
DT-PEOMR-BC/A-4
DT-PEOMR-BC/A-5

A

DT-PEOMR-BC/A-6
DT-PEOMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални цялостностни
рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецитат

Обтиспецацентотедит

Обтиспецацентитедит

Обтиспецатранстедит

Обтиспецаинцентедит

Обтиспецацентетедит

Обтиспецацентатедит

Обтиспецитант

Обтиспецецентотедит

Обтиспецецентитедит

Обтиспецетранстедит

Обтиспецеинцентедит

Обтиспецецентетедит

Обтиспецецентатедит

Обтифортив

Обтифорцентотедит

Обтифорцентитедит

Обтифортранстедит

Обтифоринцентедит

Обтифорцентетедит

Обтифорцентатедит

Обтиконтив

Обтиконцентотедит

Обтиконцентитедит

Обтиконтранстедит

Обтиконинцентедит

Обтиконцентетедит

Обтиконцентатедит

Обтиспецитит

Обтиспецицентотедит

Обтиспецицентитедит

Обтиспецитранстедит

Обтиспециинцентедит

Обтиспецицентетедит

Обтиспецицентатедит

Обтиспецотеид

Обтиспецоцентотедит

Обтиспецоцентитедит

Обтиспецотранстедит

Обтиспецоинцентедит

Обтиспецоцентетедит

Обтиспецоцентатедит

POХипертипотеид

Обтицентотеид

Обтицентитит

Обтитрансцентит

Обтиинцентит

Обтицентит

Обтицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустотеид

Обтиспецацентосустотедит

Обтиспецацентисустотедит

Обтиспецатранссустотедит

Обтиспецаинценсустотедит

Обтиспецацентесустотедит

Обтиспецацентасустотедит

Обтиспецесустотеид

Обтиспецецентосустотедит

Обтиспецецентисустотедит

Обтиспецетранссустотедит

Обтиспецеинценсустотедит

Обтиспецецентесустотедит

Обтиспецецентасустотедит

Обтифорсустотеид

Обтифорцентосустотедит

Обтифорцентисустотедит

Обтифортранссустотедит

Обтифоринценсустотедит

Обтифорцентесустотедит

Обтифорцентасустотедит

Обтиконсустотеид

Обтиконцентосустотедит

Обтиконцентисустотедит

Обтиконтранссустотедит

Обтиконинценсустотедит

Обтиконцентесустотедит

Обтиконцентасустотедит

Обтиспецисустотеид

Обтиспецицентосустотедит

Обтиспецицентисустотедит

Обтиспецитранссустотедит

Обтиспециинценсустотедит

Обтиспецицентесустотедит

Обтиспецицентасустотедит

Обтиспецосустотеид

Обтиспецоцентосустотедит

Обтиспецоцентисустотедит

Обтиспецотранссустотедит

Обтиспецоинценсустотедит

Обтиспецоцентесустотедит

Обтиспецоцентасустотедит

Обтисустотеид

Обтицентосустотеид

Обтицентисустотеид

Обтитранссустотеид

Обтиинценсустотеид

Обтицентесустотеид

Обтицентасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустатит

Обтиспецацентосуститедит

Обтиспецацентисуститедит

Обтиспецатранссуститедит

Обтиспецаинценсуститедит

Обтиспецацентесуститедит

Обтиспецацентасуститедит

Обтиспецесустатит

Обтиспецецентосуститедит

Обтиспецецентисуститедит

Обтиспецетранссуститедит

Обтиспецеинценсуститедит

Обтиспецецентесуститедит

Обтиспецецентасуститедит

Обтифорсустатит

Обтифорцентосуститедит

Обтифорцентисуститедит

Обтифортранссуститедит

Обтифоринценсуститедит

Обтифорцентесуститедит

Обтифорцентасуститедит

Обтиконсустатит

Обтиконцентосуститедит

Обтиконцентисуститедит

Обтиконтранссуститедит

Обтиконинценсуститедит

Обтиконцентесуститедит

Обтиконцентасуститедит

Обтиспецисустатит

Обтиспецицентосуститедит

Обтиспецицентисуститедит

Обтиспецитранссуститедит

Обтиспециинценсуститедит

Обтиспецицентесуститедит

Обтиспецицентасуститедит

Обтиспецосустатит

Обтиспецоцентосуститедит

Обтиспецоцентисуститедит

Обтиспецотранссуститедит

Обтиспецоинценсуститедит

Обтиспецоцентесуститедит

Обтиспецоцентасуститедит

Обтисустатит

Обтицентосустатит

Обтицентисустатит

Обтитранссустатит

Обтиинценсустатит

Обтицентесустатит

Обтицентасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасубстант

Обтиспецацентосубстедит

Обтиспецацентисубстедит

Обтиспецатранссубстедит

Обтиспецаинценсубстедит

Обтиспецацентесубстедит

Обтиспецацентасубстедит

Обтиспецесубстант

Обтиспецецентосубстедит

Обтиспецецентисубстедит

Обтиспецетранссубстедит

Обтиспецеинценсубстедит

Обтиспецецентесубстедит

Обтиспецецентасубстедит

Обтифорсубстант

Обтифорцентосубстедит

Обтифорцентисубстедит

Обтифортранссубстедит

Обтифоринценсубстедит

Обтифорцентесубстедит

Обтифорцентасубстедит

Обтиконсубстант

Обтиконцентосубстедит

Обтиконцентисубстедит

Обтиконтранссубстедит

Обтиконинценсубстедит

Обтиконцентесубстедит

Обтиконцентасубстедит

Обтиспецисубстант

Обтиспецицентосубстедит

Обтиспецицентисубстедит

Обтиспецитранссубстедит

Обтиспециинценсубстедит

Обтиспецицентесубстедит

Обтиспецицентасубстедит

Обтиспецосубстант

Обтиспецоцентосубстедит

Обтиспецоцентисубстедит

Обтиспецотранссубстедит

Обтиспецоинценсубстедит

Обтиспецоцентесубстедит

Обтиспецоцентасубстедит

Обтисубстант

Обтицентосубстант

Обтицентисубстант

Обтитранссубстант

Обтиинценсубстант

Обтицентесубстант

Обтицентасубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасуперстант

Обтиспецацентосуперстедит

Обтиспецацентисуперстедит

Обтиспецатранссуперстедит

Обтиспецаинценсуперстедит

Обтиспецацентесуперстедит

Обтиспецацентасуперстедит

Обтиспецесуперстант

Обтиспецецентосуперстедит

Обтиспецецентисуперстедит

Обтиспецетранссуперстедит

Обтиспецеинценсуперстедит

Обтиспецецентесуперстедит

Обтиспецецентасуперстедит

Обтифорцентосуперстедит

Обтифорцентисуперстедит

Обтифортранссуперстедит

Обтифоринценсуперстедит

Обтифорцентесуперстедит

Обтифорцентасуперстедит

Обтиконсуперстант

Обтиконцентосуперстедит

Обтиконцентисуперстедит

Обтиконтранссуперстедит

Обтиконинценсуперстедит

Обтиконцентесуперстедит

Обтиконцентасуперстедит

Обтиспецисуперстант

Обтиспецицентосуперстедит

Обтиспецицентисуперстедит

Обтиспецитранссуперстедит

Обтиспециинценсуперстедит

Обтиспецицентесуперстедит

Обтиспецицентасуперстедит

Обтиспецосуперстант

Обтиспецоцентосуперстедит

Обтиспецоцентисуперстедит

Обтиспецотранссуперстедит

Обтиспецоинценсуперстедит

Обтиспецоцентесуперстедит

Обтиспецоцентасуперстедит

Обтисуперстант

Обтицентосуперстант

Обтицентисуперстант

Обтитранссуперстант

Обтиинценсуперстант

Обтицентесуперстант

Обтицентасуперстант

Обтифорактсуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустатант

Обтиспецацентосустетедит

Обтиспецацентисустетедит

Обтиспецатранссустетедит

Обтиспецаинценсустетедит

Обтиспецацентесустетедит

Обтиспецацентасустетедит

Обтиспецесустатант

Обтиспецецентосустетедит

Обтиспецецентисустетедит

Обтиспецетранссустетедит

Обтиспецеинценсустетедит

Обтиспецецентесустетедит

Обтиспецецентасустетедит

Обтифорсустатант

Обтифорцентосустетедит

Обтифорцентисустетедит

Обтифортранссустетедит

Обтифоринценсустетедит

Обтифорцентесустетедит

Обтифорцентасустетедит

Обтиконсустатант

Обтиконцентосустетедит

Обтиконцентисустетедит

Обтиконтранссустетедит

Обтиконинценсустетедит

Обтиконцентесустетедит

Обтиконцентасустетедит

Обтиспецисустатант

Обтиспецицентосустетедит

Обтиспецицентисустетедит

Обтиспецитранссустетедит

Обтиспециинценсустетедит

Обтиспецицентесустетедит

Обтиспецицентасустетедит

Обтиспецосустатант

Обтиспецоцентосустетедит

Обтиспецоцентисустетедит

Обтиспецотранссустетедит

Обтиспецоинценсустетедит

Обтиспецоцентесустетедит

Обтиспецоцентасустетедит

Обтисустатант

Обтицентосустатант

Обтицентисустатант

Обтитранссустатант

Обтиинценсустатант

Обтицентесустатант

Обтицентасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустатат

Обтиспецацентосустатедит

Обтиспецацентисустатедит

Обтиспецатранссустатедит

Обтиспецаинценсустатедит

Обтиспецацентесустатедит

Обтиспецацентасустатедит

Обтиспецесустатат

Обтиспецецентосустатедит

Обтиспецецентисустатедит

Обтиспецетранссустатедит

Обтиспецеинценсустатедит

Обтиспецецентесустатедит

Обтиспецецентасустатедит

Обтифорсустатат

Обтифорцентосустатедит

Обтифорцентисустатедит

Обтифортранссустатедит

Обтифоринценсустатедит

Обтифорцентесустатедит

Обтифорцентасустатедит

Обтиконсустатат

Обтиконцентосустатедит

Обтиконцентисустатедит

Обтиконтранссустатедит

Обтиконинценсустатедит

Обтиконцентесустатедит

Обтиконцентасустатедит

Обтиспецисустатат

Обтиспецицентосустатедит

Обтиспецицентисустатедит

Обтиспецитранссустатедит

Обтиспециинценсустатедит

Обтиспецицентесустатедит

Обтиспецицентасустатедит

Обтиспецосустатат

Обтиспецоцентосустатедит

Обтиспецоцентисустатедит

Обтиспецотранссустатедит

Обтиспецоинценсустатедит

Обтиспецоцентесустатедит

Обтиспецоцентасустатедит

Обтисустатат

Обтицентосустатат

Обтицентисустатат

Обтитранссустатат

Обтиинценсустатат

Обтицентесустатат

Обтицентасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-PEOMR-AB/C-7
DT-PEOMR-AB/C-6
DT-PEOMR-AB/C-5
DT-PEOMR-AB/C-4
DT-PEOMR-AB/C-3
DT-PEOMR-AB/C-2
A
DT-PEOMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обтицентат

Обтицентасустотедит

Обтицентасуститедит

Обтицентасубстедит

Обтицентасуперстедит

Обтицентасустетедит

Обтицентасустатедит

Обтицентит

Обтицентесустотедит

Обтицентесуститедит

Обтицентесубстедит

Обтицентесуперстедит

Обтицентесустетедит

Обтицентесустатедит

Обтиинцентит

Обтиинценсустотедит

Обтиинценсуститедит

Обтиинценсубстедит

Обтиинценсуперстедит

Обтиинценсустетедит

Обтиинценсустатедит

Обтитрансцентит

Обтитранссустотедит

Обтитранссуститедит

Обтитранссубстедит

Обтитранссуперстедит

Обтитранссустетедит

Обтитранссустатедит

Обтицентитит

Обтицентисустотедит

Обтицентисуститедит

Обтицентисубстедит

Обтицентисуперстедит

Обтицентисустетедит

Обтицентисустатедит

Обтицентотеид

Обтицентосустотедит

Обтицентосуститедит

Обтицентосубстедит

Обтицентосуперстедит

Обтицентосустетедит

Обтицентосустатедит

POХипертипотеид

Обтисустотеид

Обтисустатит

Обтисубстант

Обтисуперстант

Обтисустатант

Обтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецоцентат

Обтиспецоцентасустотедит

Обтиспецоцентасуститедит

Обтиспецоцентасубстедит

Обтиспецоцентасуперстедит

Обтиспецоцентасустетедит

Обтиспецоцентасустатедит

Обтиспецоцентит

Обтиспецоцентесустотедит

Обтиспецоцентесуститедит

Обтиспецоцентесубстедит

Обтиспецоцентесуперстедит

Обтиспецоцентесустетедит

Обтиспецоцентесустатедит

Обтиспецоинцентит

Обтиспецоинценсустотедит

Обтиспецоинценсуститедит

Обтиспецоинценсубстедит

Обтиспецоинценсуперстедит

Обтиспецоинценсустетедит

Обтиспецоинценсустатедит

Обтиспецотрансцентит

Обтиспецотранссустотедит

Обтиспецотранссуститедит

Обтиспецотранссубстедит

Обтиспецотранссуперстедит

Обтиспецотранссустетедит

Обтиспецотранссустатедит

Обтиспецоцентитит

Обтиспецоцентисустотедит

Обтиспецоцентисуститедит

Обтиспецоцентисубстедит

Обтиспецоцентисуперстедит

Обтиспецоцентисустетедит

Обтиспецоцентисустатедит

Обтиспецоцентотеид

Обтиспецоцентосустотедит

Обтиспецоцентосуститедит

Обтиспецоцентосубстедит

Обтиспецоцентосуперстедит

Обтиспецоцентосустетедит

Обтиспецоцентосустатедит

Обтиспецотеид

Обтиспецосустотеид

Обтиспецосустатит

Обтиспецосубстант

Обтиспецосуперстант

Обтиспецосустатант

Обтиспецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецицентат

Обтиспецицентасустотедит

Обтиспецицентасуститедит

Обтиспецицентасубстедит

Обтиспецицентасуперстедит

Обтиспецицентасустетедит

Обтиспецицентасустатедит

Обтиспецицентит

Обтиспецицентесустотедит

Обтиспецицентесуститедит

Обтиспецицентесубстедит

Обтиспецицентесуперстедит

Обтиспецицентесустетедит

Обтиспецицентесустатедит

Обтиспециинцентит

Обтиспециинценсустотедит

Обтиспециинценсуститедит

Обтиспециинценсубстедит

Обтиспециинценсуперстедит

Обтиспециинценсустетедит

Обтиспециинценсустатедит

Обтиспецитрансцентит

Обтиспецитранссустотедит

Обтиспецотранссуститедит

Обтиспецитранссубстедит

Обтиспецитранссуперстедит

Обтиспецитранссустетедит

Обтиспецитранссустатедит

Обтиспецицентитит

Обтиспецицентисустотедит

Обтиспецицентисуститедит

Обтиспецицентисубстедит

Обтиспецицентисуперстедит

Обтиспецицентисустетедит

Обтиспецицентисустатедит

Обтиспецицентотеид

Обтиспецицентосустотедит

Обтиспецицентосуститедит

Обтиспецицентосубстедит

Обтиспецицентосуперстедит

Обтиспецицентосустетедит

Обтиспецицентосустатедит

Обтиспецит

Обтиспецисустотеид

Обтиспецисустатит

Обтиспецисубстант

Обтиспецисуперстант

Обтиспецисустатант

Обтиспецисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконцентат

Обтиконцентасустотедит

Обтиконцентасуститедит

Обтиконцентасубстедит

Обтиконцентасуперстедит

Обтиконцентасустетедит

Обтиконцентасустатедит

Обтиконцентит

Обтиконцентесустотедит

Обтиконцентесуститедит

Обтиконцентесубстедит

Обтиконцентесуперстедит

Обтиконцентесустетедит

Обтиконцентесустатедит

Обтиконинцентит

Обтиконинценсустотедит

Обтиконинценсуститедит

Обтиконинценсубстедит

Обтиконинценсуперстедит

Обтиконинценсустетедит

Обтиконинценсустатедит

Обтиконтрансцентит

Обтиконтранссустотедит

Обтиконтранссуститедит

Обтиконтранссубстедит

Обтиконтранссуперстедит

Обтиконтранссустетедит

Обтиконтранссустатедит

Обтиконцентитит

Обтиконцентисустотедит

Обтиконцентисуститедит

Обтиконцентисубстедит

Обтиконцентисуперстедит

Обтиконцентисустетедит

Обтиконцентисустатедит

Обтиконцентотеид

Обтиконцентосустотедит

Обтиконцентосуститедит

Обтиконцентосубстедит

Обтиконцентосуперстедит

Обтиконцентосустетедит

Обтиконцентосустатедит

Обтиконтив

Обтиконсустотеид

Обтиконсустатит

Обтиконсубстант

Обтиконсуперстант

Обтиконсустатант

Обтиконсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтифорцентат

Обтифорцентасустотедит

Обтифорцентасуститедит

Обтифорцентасубстедит

Обтифорцентасуперстедит

Обтифорцентасустетедит

Обтифорцентасустатедит

Обтифорцентит

Обтифорцентесустотедит

Обтифорцентесуститедит

Обтифорцентесубстедит

Обтифорцентесуперстедит

Обтифорцентесустетедит

Обтифорцентесустатедит

Обтифоринцентит

Обтифоринценсустотедит

Обтифоринценсуститедит

Обтифоринценсубстедит

Обтифоринценсуперстедит

Обтифоринценсустетедит

Обтифоринценсустатедит

Обтифортрансцентит

Обтифортранссустотедит

Обтифортранссуститедит

Обтифортранссубстедит

Обтифортранссуперстедит

Обтифортранссустетедит

Обтифортранссустатедит

Обтифорцентитит

Обтифорцентисустотедит

Обтифорцентисуститедит

Обтифорцентисубстедит

Обтифорцентисуперстедит

Обтифорцентисустетедит

Обтифорцентисустатедит

Обтифорцентотеид

Обтифорцентосустотедит

Обтифорцентосуститедит

Обтифорцентосубстедит

Обтифорцентосуперстедит

Обтифорцентосустетедит

Обтифорцентосустатедит

Обтифортив

Обтифорсустотеид

Обтифорсустатит

Обтифорсубстант

Обтифорсуперстант

Обтифорсустатант

Обтифорсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецецентат

Обтиспецецентасустотедит

Обтиспецецентасуститедит

Обтиспецецентасубстедит

Обтиспецецентасуперстедит

Обтиспецецентасустетедит

Обтиспецецентасустатедит

Обтиспецецентит

Обтиспецецентесустотедит

Обтиспецецентесуститедит

Обтиспецецентесубстедит

Обтиспецецентесуперстедит

Обтиспецецентесустетедит

Обтиспецецентесустатедит

Обтиспецеинцентит

Обтиспецеинценсустотедит

Обтиспецеинценсуститедит

Обтиспецеинценсубстедит

Обтиспецеинценсуперстедит

Обтиспецеинценсустетедит

Обтиспецеинценсустатедит

Обтиспецетрансцентит

Обтиспецетранссустотедит

Обтиспецетранссуститедит

Обтиспецетранссубстедит

Обтиспецетранссуперстедит

Обтиспецетранссустетедит

Обтиспецетранссустатедит

Обтиспецецентитит

Обтиспецецентисустотедит

Обтиспецецентисуститедит

Обтиспецецентисубстедит

Обтиспецецентисуперстедит

Обтиспецецентисустетедит

Обтиспецецентисустатедит

Обтиспецецентотеид

Обтиспецецентосустотедит

Обтиспецецентосуститедит

Обтиспецецентосубстедит

Обтиспецецентосуперстедит

Обтиспецецентосустетедит

Обтиспецецентосустатедит

Обтиспецитант

Обтиспецесустотеид

Обтиспецесустатит

Обтиспецесубстант

Обтиспецесуперстант

Обтиспецесустатант

Обтиспецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентат

Обтиспецацентасустотедит

Обтиспецацентасуститедит

Обтиспецацентасубстедит

Обтиспецацентасуперстедит

Обтиспецацентасустетедит

Обтиспецацентасустатедит

Обтиспецацентит

Обтиспецацентесустотедит

Обтиспецацентесуститедит

Обтиспецацентесубстедит

Обтиспецацентесуперстедит

Обтиспецацентесустетедит

Обтиспецацентесустатедит

Обтиспецаинцентит

Обтиспецаинценсустотедит

Обтиспецаинценсуститедит

Обтиспецаинценсубстедит

Обтиспецаинценсуперстедит

Обтиспецаинценсустетедит

Обтиспецаинценсустатедит

Обтиспецатрансцентит

Обтиспецатранссустотедит

Обтиспецатранссуститедит

Обтиспецатранссубстедит

Обтиспецатранссуперстедит

Обтиспецатранссустетедит

Обтиспецатранссустатедит

Обтиспецацентитит

Обтиспецацентисустотедит

Обтиспецацентисуститедит

Обтиспецацентисубстедит

Обтиспецацентисуперстедит

Обтиспецацентисустетедит

Обтиспецацентисустатедит

Обтиспецацентотеид

Обтиспецацентосустотедит

Обтиспецацентосуститедит

Обтиспецацентосубстедит

Обтиспецацентосуперстедит

Обтиспецацентосустетедит

Обтиспецацентосустатедит

Обтиспецитат

Обтиспецасустотеид

Обтиспецасустатит

Обтиспецасубстант

Обтиспецасуперстант

Обтиспецасустатант

Обтиспецасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the integritic rational derelevant typical economic exostatiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа цялостностни рационални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти и означавано с индекс
DT-PEIMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за рационалната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустатантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо
състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а
принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните рационални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например актив и трансцентит, актив, трансцентит и субстант).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); 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 цялостностните идейни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PIхипертипотеид, т.е. рационален икономически стати-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустотеид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустатит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субстант и икономическия суперстант.
4. Икономически субстант (съкр. – субс).
5. Икономически суперстант (съкр. – суперс).
6. Икономически сустатант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субстант и икономически суперстант.
7. Икономически сустатат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субстант и икономическия суперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически центотеид (съкр. – центо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически центитит (съкр. – центи) (икономически уницентит) –
единство на икономическия трансцентит и икономическия инцентит.
4. Икономически трансцентит (съкр. – транс).
5. Икономически инцентит (съкр. – инцен).
6. Икономически центит (съкр. – центе) (икономически центант) – общо
понятие за икономически трансцентит и икономически инцентит.
7. Икономически центат (съкр. – цента) – двойка, състояща се от икономическия трансцентит и икономическия инцентит.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецотеид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически специтит (съкр. – специ) – единство на икономическия
контив и икономическия фортив.
4. Икономически контив (съкр. – кон) (икономически специтент).
5. Икономически фортив (съкр. – фор) (икономически специтинт).
6. Икономически специтант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономически контив и икономически фортив.
7. Икономически специтат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическия контив и икономическия фортив.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
рационални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни цялостностни
рационални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти (с индекс DT-PEIMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидноразгърнати специтантно-центитални цялостностни рационални дерелвантни
типични икономически ексостатиингредиенти (с индекс DT-PEIMR-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центиталносустатантни цялостностни рационални дерелвантни типични икономически
ексостатиингредиенти (с индекс DT-PEIMR-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до
3.7).

60

534

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-PEIMR-AC/B-1
DT-PEIMR-AC/B-2
DT-PEIMR-AC/B-3
DT-PEIMR-AC/B-4
DT-PEIMR-AC/B-5
DT-PEIMR-AC/B-6
B

DT-PEIMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Специтат

Спецасустотедит

Спецасуститедит

Спецасубстедит

Спецасуперстедит

Спецасустетедит

Спецасустатедит

Специтант

Спецесустотедит

Спецесуститедит

Спецесубстедит

Спецесуперстедит

Спецесустетедит

Спецесустатедит

Фортив
(специтинт)

Форсустотедит

Форсуститедит

Форсубстедит

Форсуперстедит

Форсустетедит

Форсустатедит

Контив
(специтент)

Консустотедит

Консуститедит

Консубстедит

Консуперстедит

Консустетедит

Консустатедит

Специтит

Специсустотедит

Специсуститедит

Специсубстедит

Специсуперстедит

Специсустетедит

Специсустатедит

Спецотеид

Спецосустотедит

Спецосуститедит

Спецосубстедит

Спецосуперстедит

Спецосустетедит

Спецосустатедит

PI-Хипертипотеид

Сустотеид

Сустатит

Субстант

Суперстант

Сустатант

Сустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

62

536

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецацентотеид

Спецацентосустотедит

Спецацентосуститедит

Спецацентосубстедит

Спецацентосуперстедит

Спецацентосустетедит

Спецацентосустатедит

Спецецентотеид

Спецецентосустотедит

Спецецентосуститедит

Спецецентосубстедит

Спецецентосуперстедит

Спецецентосустетедит

Спецецентосустатедит

Форцентотеид

Форцентосустотедит

Форцентосуститедит

Форцентосубстедит

Форцентосуперстедит

Форцентосустетедит

Форцентосустатедит

Концентотеид

Концентосустотедит

Концентосуститедит

Концентосубстедит

Концентосуперстедит

Концентосустетедит

Концентосустатедит

Специцентотеид

Специцентосустотедит

Специцентосуститедит

Специцентосубстедит

Специцентосуперстедит

Специцентосустетедит

Специцентосустатедит

Спецоцентотеид

Спецоцентосустотедит

Спецоцентосуститедит

Спецоцентосубстедит

Спецоцентосуперстедит

Спецоцентосустетедит

Спецоцентосустатедит

Центотеид

Центосустотеид

Центосустатит

Центосубстант

Центосуперстант

Центосустатант

Центосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецацентитит

Спецацентисустотедит

Спецацентисуститедит

Спецацентисубстедит

Спецацентисуперстедит

Спецацентисустетедит

Спецацентисустатедит

Спецецентитит

Спецецентисустотедит

Спецецентисуститедит

Спецецентисубстедит

Спецецентисуперстедит

Спецецентисустетедит

Спецецентисустатедит

Форцентитит

Форцентисустотедит

Форцентисуститедит

Форцентисубстедит

Форцентисуперстедит

Форцентисустетедит

Форцентисустатедит

Концентитит

Концентисустотедит

Концентисуститедит

Концентисубстедит

Концентисуперстедит

Концентисустетедит

Концентисустатедит

Специцентитит

Специцентисустотедит

Специцентисуститедит

Специцентисубстедит

Специцентисуперстедит

Специцентисустетедит

Специцентисустатедит

Спецоцентитит

Спецоцентисустотедит

Спецоцентисуститедит

Спецоцентисубстедит

Спецоцентисуперстедит

Спецоцентисустетедит

Спецоцентисустатедит

Центитит

Центисустотеид

Центисустатит

Центисубстант

Центисуперстант

Центисустатант

Центисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

64

538

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецатрансцентит

Спецатранссустотедит

Спецатранссуститедит

Спецатранссубстедит

Спецатранссуперстедит

Спецатранссустетедит

Спецатранссустатедит

Спецетрансцентит

Спецетранссустотедит

Спецетранссуститедит

Спецетранссубстедит

Спецетранссуперстедит

Спецетранссустетедит

Спецетранссустатедит

Фортрансцентит

Фортранссустотедит

Фортранссуститедит

Фортранссубстедит

Фортранссуперстедит

Фортранссустетедит

Фортранссустатедит

Контрансцентит

Контранссустотедит

Контранссуститедит

Контранссубстедит

Контранссуперстедит

Контранссустетедит

Контранссустатедит

Специтрансцентит

Специтранссустотедит

Специтранссуститедит

Специтранссубстедит

Специтранссуперстедит

Специтранссустетедит

Специтранссустатедит

Спецотрансцентит

Спецотранссустотедит

Спецотранссуститедит

Спецотранссубстедит

Спецотранссуперстедит

Спецотранссустетедит

Спецотранссустатедит

Трансцентит

Транссустотеид

Транссустатит

Транссубстант

Транссуперстнат

Транссустатант

Транссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецаинцентит

Спецаинценсустотедит

Спецаинценсуститедит

Спецаинценсубстедит

Спецаинценсуперстедит

Спецаинценсустетедит

Спецаинценсустатедит

Спецеинцентит

Спецеинценсустотедит

Спецеинценсуститедит

Спецеинценсубстедит

Спецеинценсуперстедит

Спецеинценсустетедит

Спецеинценсустатедит

Форинцентит

Форинценранссустотедит

Форинценсуститедит

Форинценсубстедит

Форинценсуперстедит

Форинценсустетедит

Форинценсустатедит

Конинцентит

Конинценсустотедит

Конинценсуститедит

Конинценсубстедит

Конинценсуперстедит

Конинценсустетедит

Конинценсустатедит

Специинцентит

Специинценсустотедит

Специинценсуститедит

Специинценсубстедит

Специинценсуперстедит

Специинценсустетедит

Специинценсустатедит

Спецоинцентит

Спецоинценсустотедит

Спецоинценсуститедит

Спецоинценсубстедит

Спецоинценсуперстедит

Спецоинценсустетедит

Спецоинценсустатедит

Инцентит

Инценсустотеид

Инценсустатит

Инценсубстант

Инценсуперстнат

Инценсустатант

Инценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AC/B5) (Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентит

Спецацентесустотедит

Спецацентесуститедит

Спецацентесубстедит

Спецацентесуперстедит

Спецацентесустетедит

Спецацентесустатедит

Спецецентит

Спецецентесустотедит

Спецецентесуститедит

Спецецентесубстедит

Спецецентесуперстедит

Спецецентесустетедит

Спецецентесустатедит

Форцентит

Форцентесустотедит

Форцентесуститедит

Форцентесубстедит

Форцентесуперстедит

Форцентесустетедит

Форцентесустатедит

Концентит

Концентесустотедит

Концентесуститедит

Концентесубстедит

Концентесуперстедит

Концентесустетедит

Концентесустатедит

Специцентит

Специцентесустотедит

Специцентесуститедит

Специцентесубстедит

Специцентесуперстедит

Специцентесустетедит

Специцентесустатедит

Спецоцентит

Спецоцентесустотедит

Спецоцентесуститедит

Спецоцентесубстедит

Спецоцентесуперстедит

Спецоцентесустетедит

Спецоцентесустатедит

Центит

Центесустотеид

Центесустатит

Центесубстант

Центесуперстнат

Центесустатант

Центесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентат

Спецацентасустотедит

Спецацентасуститедит

Спецацентасубстедит

Спецацентасуперстедит

Спецацентасустетедит

Спецацентасустатедит

Спецецентат

Спецецентасустотедит

Спецецентасуститедит

Спецецентасубстедит

Спецецентасуперстедит

Спецецентасустетедит

Спецецентасустатедит

Форцентат

Форцентасустотедит

Форцентасуститедит

Форцентасубстедит

Форцентасуперстедит

Форцентасустетедит

Форцентасустатедит

Концентат

Концентасустотедит

Концентасуститедит

Концентасубстедит

Концентасуперстедит

Концентасустетедит

Концентасустатедит

Специцентат

Специцентасустотедит

Специцентасуститедит

Специцентасубстедит

Специцентасуперстедит

Специцентасустетедит

Специцентасустатедит

Спецоцентат

Спецоцентасустотедит

Спецоцентасуститедит

Спецоцентасубстедит

Спецоцентасуперстедит

Спецоцентасустетедит

Спецоцентасустатедит

Центат

Центасустотеид

Центасустатит

Центасубстант

Центасуперстнат

Центасустатант

Центасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-PEIMR-BC/A-1
DT-PEIMR-BC/A-2
DT-PEIMR-BC/A-3
DT-PEIMR-BC/A-4
DT-PEIMR-BC/A-5

A

DT-PEIMR-BC/A-6
DT-PEIMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални цялостностни
рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Специтат

Спецацентотедит

Спецацентитедит

Спецатранстедит

Спецаинцентедит

Спецацентетедит

Спецацентатедит

Специтант

Спецецентотедит

Спецецентитедит

Спецетранстедит

Спецеинцентедит

Спецецентетедит

Спецецентатедит

Фортив
(специтинт)

Форцентотедит

Форцентитедит

Фортранстедит

Форинцентедит

Форцентетедит

Форцентатедит

Контив
(специтент)

Концентотедит

Концентитедит

Контранстедит

Конинцентедит

Концентетедит

Концентатедит

Специтит

Специцентотедит

Специцентитедит

Специтранстедит

Специинцентедит

Специцентетедит

Специцентатедит

Спецотеид

Спецоцентотедит

Спецоцентитедит

Спецотранстедит

Спецоинцентедит

Спецоцентетедит

Спецоцентатедит

PI-Хипертипотеид

Центотеид

Центитит
(уницентит)

Трансцентит

Инцентит

Центит
(центант)

Центат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустотеид

Спецацентосустотедит

Спецацентисустотедит

Спецатранссустотедит

Спецаинценсустотедит

Спецацентесустотедит

Спецацентасустотедит

Спецесустотеид

Спецецентосустотедит

Спецецентисустотедит

Спецетранссустотедит

Спецеинценсустотедит

Спецецентесустотедит

Спецецентасустотедит

Форсустотеид

Форцентосустотедит

Форцентисустотедит

Фортранссустотедит

Форинценсустотедит

Форцентесустотедит

Форцентасустотедит

Консустотеид

Концентосустотедит

Концентисустотедит

Контранссустотедит

Конинценсустотедит

Концентесустотедит

Концентасустотедит

Специсустотеид

Специцентосустотедит

Специцентисустотедит

Специтранссустотедит

Специинценсустотедит

Специцентесустотедит

Специцентасустотедит

Спецосустотеид

Спецоцентосустотедит

Спецоцентисустотедит

Спецотранссустотедит

Спецоинценсустотедит

Спецоцентесустотедит

Спецоцентасустотедит

Сустотеид

Центосустотеид

Центисустотеид

Транссустотеид

Инценсустотеид

Центе
сустотеид

Центасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустатит

Спецацентосуститедит

Спецацентисуститедит

Спецатранссуститедит

Спецаинценсуститедит

Спецацентесуститедит

Спецацентасуститедит

Спецесустатит

Спецецентосуститедит

Спецецентисуститедит

Спецетранссуститедит

Спецеинценсуститедит

Спецецентесуститедит

Спецецентасуститедит

Форсустатит

Форцентосуститедит

Форцентисуститедит

Фортранссуститедит

Форинценсуститедит

Форцентесуститедит

Форцентасуститедит

Консустатит

Концентосуститедит

Концентисуститедит

Контранссуститедит

Конинценсуститедит

Концентесуститедит

Концентасуститедит

Специсустатит

Специцентосуститедит

Специцентисуститедит

Специтранссуститедит

Специинценсуститедит

Специцентесуститедит

Специцентасуститедит

Спецосустатит

Спецоцентосуститедит

Спецоцентисуститедит

Спецотранссуститедит

Спецоинценсуститедит

Спецоцентесуститедит

Спецоцентасуститедит

Сустатит

Центосустатит

Центисустатит

Транссустатит

Инценсустатит

Центе
сустатит

Центасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасубстант

Спецацентосубстедит

Спецацентисубстедит

Спецатранссубстедит

Спецаинценсубстедит

Спецацентесубстедит

Спецацентасубстедит

Спецесубстант

Спецецентосубстедит

Спецецентисубстедит

Спецетранссубстедит

Спецеинценсубстедит

Спецецентесубстедит

Спецецентасубстедит

Форсубстант

Форцентосубстедит

Форцентисубстедит

Фортранссубстедит

Форинценсубстедит

Форцентесубстедит

Форцентасубстедит

Консубстант

Концентосубстедит

Концентисубстедит

Контранссубстедит

Конинценсубстедит

Концентесубстедит

Концентасубстедит

Специсубстант

Специцентосубстедит

Специцентисубстедит

Специтранссубстедит

Специинценсубстедит

Специцентесубстедит

Специцентасубстедит

Спецосубстант

Спецоцентосубстедит

Спецоцентисубстедит

Спецотранссубстедит

Спецоинценсубстедит

Спецоцентесубстедит

Спецоцентасубстедит

Субстант

Центосубстант

Центисубстант

Транссубстант

Инценсубстант

Центе
субстант

Центасубстат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасуперстант

Спецацентосуперстедит

Спецацентисуперстедит

Спецатранссуперстедит

Спецаинценсуперстедит

Спецацентесуперстедит

Спецацентасуперстедит

Спецесуперстант

Спецецентосуперстедит

Спецецентисуперстедит

Спецетранссуперстедит

Спецеинценсуперстедит

Спецецентесуперстедит

Спецецентасуперстедит

Форсуперстант

Форцентосуперстедит

Форцентисуперстедит

Фортранссуперстедит

Форинценсуперстедит

Форцентесуперстедит

Форцентасуперстедит

Консуперстант

Концентосуперстедит

Концентисуперстедит

Контранссуперстедит

Конинценсуперстедит

Концентесуперстедит

Концентасуперстедит

Специсуперстант

Специцентосуперстедит

Специцентисуперстедит

Специтранссуперстедит

Специинценсуперстедит

Специцентесуперстедит

Специцентасуперстедит

Спецосуперстант

Спецоцентосуперстедит

Спецоцентисуперстедит

Спецотранссуперстедит

Спецоинценсуперстедит

Спецоцентесуперстедит

Спецоцентасуперстедит

Суперстант

Центосуперстант

Центисуперстант

Транссуперстант

Инценсуперстант

Центе
суперстант

Центасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустатант

Спецацентосустетедит

Спецацентисустетедит

Спецатранссустетедит

Спецаинценсустетедит

Спецацентесустетедит

Спецацентасустетедит

Спецесустатант

Спецецентосустетедит

Спецецентисустетедит

Спецетранссустетедит

Спецеинценсустетедит

Спецецентесустетедит

Спецецентасустетедит

Форсустатант

Форцентосустетедит

Форцентисустетедит

Фортранссустетедит

Форинценсустетедит

Форцентесустетедит

Форцентасустетедит

Консустатант

Концентосустетедит

Концентисустетедит

Контранссустетедит

Конинценсустетедит

Концентесустетедит

Концентасустетедит

Специсустатант

Специцентосустетедит

Специцентисустетедит

Специтранссустетедит

Специинценсустетедит

Специцентесустетедит

Специцентасустетедит

Спецосустатант

Спецоцентосустетедит

Спецоцентисустетедит

Спецотранссустетедит

Спецоинценсустетедит

Спецоцентесустетедит

Спецоцентасустетедит

Суста
тант

Центосустатант

Центисустатант

Транссустатант

Инценсустатант

Центе
сустатант

Центасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустатат

Спецацентосустатедит

Спецацентисустатедит

Спецатранссустатедит

Спецаинценсустатедит

Спецацентесустатедит

Спецацентасустатедит

Спецесустатат

Спецецентосустатедит

Спецецентисустатедит

Спецетранссустатедит

Спецеинценсустатедит

Спецецентесустатедит

Спецецентасустатедит

Форсустатат

Форцентосустатедит

Форцентисустатедит

Фортранссустатедит

Форинценсустатедит

Форцентесустатедит

Форцентасустатедит

Консустатат

Концентосустатедит

Концентисустатедит

Контранссустатедит

Конинценсустатедит

Концентесустатедит

Концентасустатедит

Специсустатат

Специцентосустатедит

Специцентисустатедит

Специтранссустатедит

Специинценсустатедит

Специцентесустатедит

Специцентасустатедит

Спецосустатат

Спецоцентосустатедит

Спецоцентисустатедит

Спецотранссустатедит

Спецоинценсустатедит

Спецоцентесустатедит

Спецоцентасустатедит

Сустатат

Центосустатат

Центисустатат

Транссустатат

Инценсустатат

Центе
сустатат

Центасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-PEIMR-AB/C-7
DT-PEIMR-AB/C-6
DT-PEIMR-AB/C-5
DT-PEIMR-AB/C-4
DT-PEIMR-AB/C-3
DT-PEIMR-AB/C-2
A
DT-PEIMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Центат

Центасустотедит

Центасуститедит

Центасубстедит

Центасуперстедит

Центасустетедит

Центасустатедит

Центит
(центант)

Центесустотедит

Центесуститедит

Центесубстедит

Центесуперстедит

Центесустетедит

Центесустатедит

Инцентит

Инценсустотедит

Инценсуститедит

Инценсубстедит

Инценсуперстедит

Инценсустетедит

Инценсустатедит

Трансцентит

Транссустотедит

Транссуститедит

Транссубстедит

Транссуперстедит

Транссустетедит

Транссустатедит

Центитит
(уницентит)

Центисустотедит

Центисуститедит

Центисубстедит

Центисуперстедит

Центисустетедит

Центисустатедит

Центотеид

Центосустотедит

Центосуститедит

Центосубстедит

Центосуперстедит

Центосустетедит

Центосустатедит

PI-Хипертипотеид

Сустотеид

Сустатит

Субстант

Суперстант

Сустатант

Сустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Спецоцентат

Спецоцентасустотедит

Спецоцентасуститедит

Спецоцентасубстедит

Спецоцентасуперстедит

Спецоцентасустетедит

Спецоцентасустатедит

Спецоцентит
(спецоцентант)

Спецоцентесустотедит

Спецоцентесуститедит

Спецоцентесубстедит

Спецоцентесуперстедит

Спецоцентесустетедит

Спецоцентесустатедит

Спецоинцентит

Спецоинценсустотедит

Спецоинценсуститедит

Спецоинценсубстедит

Спецоинценсуперстедит

Спецоинценсустетедит

Спецоинценсустатедит

Спецотрансцентит

Спецотранссустотедит

Спецотранссуститедит

Спецотранссубстедит

Спецотранссуперстедит

Спецотранссустетедит

Спецотранссустатедит

Спецоцентитит (спецоуницентит)

Спецоцентисустотедит

Спецоцентисуститедит

Спецоцентисубстедит

Спецоцентисуперстедит

Спецоцентисустетедит

Спецоцентисустатедит

Спецоцентотеид

Спецоцентосустотедит

Спецоцентосуститедит

Спецоцентосубстедит

Спецоцентосуперстедит

Спецоцентосустетедит

Спецоцентосустатедит

Спецотеид

Спецосустотеид

Спецосустатит

Спецосубстант

Спецосуперстант

Спецосустатант

Спецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AB/C2) (Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Специцентат

Специцентасустотедит

Специцентасуститедит

Специцентасубстедит

Специцентасуперстедит

Специцентасустетедит

Специцентасустатедит

Специцентит
(специцентант)

Специцентесустотедит

Специцентесуститедит

Специцентесубстедит

Специцентесуперстедит

Специцентесустетедит

Специцентесустатедит

Специинцентит

Специинценсустотедит

Специинценсуститедит

Специинценсубстедит

Специинценсуперстедит

Специинценсустетедит

Специинценсустатедит

Специтрансцентит

Специтранссустотедит

Специтранссуститедит

Специтранссубстедит

Специтранссуперстедит

Специтранссустетедит

Специтранссустатедит

Специцентитит (спецоунице
нтит)

Специцентисустотедит

Специцентисуститедит

Специцентисубстедит

Специцентисуперстедит

Специцентисустетедит

Специцентисустатедит

Специцентотеид

Специцентосустотедит

Специцентосуститедит

Специцентосубстедит

Специцентосуперстедит

Специцентосустетедит

Специцентосустатедит

Специтит

Специсустотеид

Специсустатит

Специсубстант

Специсуперстант

Специсустатант

Специсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Конспецицентат

Концентасустотедит

Концентасуститедит

Концентасубстедит

Концентасуперстедит

Концентасустетедит

Концентасустатедит

Концентит
(концентант)

Концентесустотедит

Концентесуститедит

Концентесубстедит

Концентесуперстедит

Концентесустетедит

Концентесустатедит

Конинцентит

Конинценсустотедит

Конинценсуститедит

Конинценсубстедит

Конинценсуперстедит

Конинценсустетедит

Конинценсустатедит

Контрансцентит

Контранссустотедит

Контранссуститедит

Контранссубстедит

Контранссуперстедит

Контранссустетедит

Контранссустатедит

Концентитит
(конуницентит)

Концентисустотедит

Концентисуститедит

Концентисубстедит

Концентисуперстедит

Концентисустетедит

Концентисустатедит

Концентотеид

Концентосустотедит

Концентосуститедит

Концентосубстедит

Концентосуперстедит

Концентосустетедит

Концентосустатедит

Контив
(специтент

Консустотеид

Консустатит

Консубстант

Консуперстант

Консустатант

Консустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форспецицентат

Форцентасустотедит

Форцентасуститедит

Форцентасубстедит

Форцентасуперстедит

Форцентасустетедит

Форцентасустатедит

Форцентит
(концентант)

Форцентесустотедит

Форцентесуститедит

Форцентесубстедит

Форцентесуперстедит

Форцентесустетедит

Форцентесустатедит

Форинцентит

Форинценсустотедит

Форинценсуститедит

Форинценсубстедит

Форинценсуперстедит

Форинценсустетедит

Форинценсустатедит

Фортрансцентит

Фортранссустотедит

Фортранссуститедит

Фортранссубстедит

Фортранссуперстедит

Фортранссустетедит

Фортранссустатедит

центитит
(актуницентит)

Форцентисустотедит

Форцентисуститедит

Форцентисубстедит

Форцентисуперстедит

Форцентисустетедит

Форцентисустатедит

Форцентотеид

Форцентосустотедит

Форцентосуститедит

Форцентосубстедит

Форцентосуперстедит

Форцентосустетедит

Форцентосустатедит

Фортив
(специтинт

Форсустотеид

Форсустатит

Форсубстант

Форсуперстант

Форсустатант

Форсустатат

Фор-

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Спецецентат

Спецецентасустотедит

Спецецентасуститедит

Спецецентасубстедит

Спецецентасуперстедит

Спецецентасустетедит

Спецецентасустатедит

Спецецентит
(спецецентант)

Спецецентесустотедит

Спецецентесуститедит

Спецецентесубстедит

Спецецентесуперстедит

Спецецентесустетедит

Спецецентесустатедит

Спецеинцентит

Спецеинценсустотедит

Спецеинценсуститедит

Спецеинценсубстедит

Спецеинценсуперстедит

Спецеинценсустетедит

Спецеинценсустатедит

Спецетрансцентит

Спецетранссустотедит

Спецетранссуститедит

Спецетранссубстедит

Спецетранссуперстедит

Спецетранссустетедит

Спецетранссустатедит

Спецецентитит (спецеуницентит)

Спецецентисустотедит

Спецецентисуститедит

Спецецентисубстедит

Спецецентисуперстедит

Спецецентисустетедит

Спецецентисустатедит

Спецецентотеид

Спецецентосустотедит

Спецецентосуститедит

Спецецентосубстедит

Спецецентосуперстедит

Спецецентосустетедит

Спецецентосустатедит

Специтант

Спецесустотеид

Спецесустатит

Спецесубстант

Спецесуперстант

Спецесустатант

Спецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AB/C6) (Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Спецацентат

Спецацентасустотедит

Спецацентасуститедит

Спецацентасубстедит

Спецацентасуперстедит

Спецацентасустетедит

Спецацентасустатедит

Спецацентит
(спецацентант)

Спецацентесустотедит

Спецацентесуститедит

Спецацентесубстедит

Спецацентесуперстедит

Спецацентесустетедит

Спецацентесустатедит

Спецаинцентит

Спецаинценсустотедит

Спецаинценсуститедит

Спецаинценсубстедит

Спецаинценсуперстедит

Спецаинценсустетедит

Спецаинценсустатедит

Спецатрансцентит

Спецатранссустотедит

Спецатранссуститедит

Спецатранссубстедит

Спецатранссуперстедит

Спецатранссустетедит

Спецатранссустатедит

Спецацентитит (спецауницентит)

Спецацентисустотедит

Спецацентисуститедит

Спецацентисубстедит

Спецацентисуперстедит

Спецацентисустетедит

Спецацентисустатедит

Спецацентотеид

Спецацентосустотедит

Спецацентосуститедит

Спецацентосубстедит

Спецацентосуперстедит

Спецацентосустетедит

Спецацентосустетедант

Специтат

Спецасустотеид

Спецасустатит

Спецасубстант

Спецасуперстант

Спецасустатант

Спецасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
84

558

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the integritic rational derelevant typical economic exosubtiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа цялостностни рационални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти и означавано с индекс
DT-PESMR. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за рационалната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустатантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо
състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а
принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За цялостностните рационални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например актив и трансцентит, актив, трансцентит и субстант).
Трето, те са цялостностни икономически ингредиенти (с индекс MR), което означава, че всеки един от тях е цялостност (е единство) от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два
или три класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); 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 цялостностните идейни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първо86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PSхипертипотеид, т.е. рационален икономически субти-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустотеид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустатит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическия субтисубстант и икономическия субтисуперстант.
4. Икономически субтисубстант (съкр. – субтисубс).
5. Икономически субтисуперстант (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустатант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономически субтисубстант и икономически субтисуперстант.
7. Икономически субтисубтисустатат (съкр. – субтисубтисуста) – двойка,
състояща се от икономическия субтисубстант и икономическия субтисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтицентотеид (съкр. – субтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически субтицентитит (съкр. – субтиценти) (икономически
субтиуницентит) – единство на икономическия субтитрансцентит и икономическия субтиинцентит.
4. Икономически субтитрансцентит (съкр. – субтитранс).
5. Икономически субтиинцентит (съкр. – субтиинцен).
6. Икономически субтицентит (съкр. – субтиценте) (икономически субтицентант) – общо понятие за икономически субтитрансцентит и икономически субтиинцентит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Икономически субтицентат (съкр. – субтицента) – двойка, състояща се
от икономическия субтитрансцентит и икономическия субтиинцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецотеид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецитит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическия субтиконтив и икономическия субтифортив.
4. Икономически субтиконтив (съкр. – субтикон) (икономически субтиспецитент).
5. Икономически субтифортив (съкр. – субтифор) (икономически субтиспецитинт).
6. Икономически субтиспецитант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономически субтиконтив и икономически субтифортив.
7. Икономически субтиспецитат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическия субтиконтив и икономическия субтифортив.
За удобство комбинираното тримерно пространство на цялостностните
рационални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни цялостностни
рационални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти (с индекс DT-PESMR-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидноразгърнати специтантно-центитални цялостностни рационални дерелвантни
типични икономически ексосубтиингредиенти (с индекс DT-PESMR-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центиталносустатантни цялостностни рационални дерелвантни типични икономически
ексосубтиингредиенти (с индекс DT-PESMR-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до
3.7).

88

562

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-PESMR-AC/B-1
DT-PESMR-AC/B-2
DT-PESMR-AC/B-3
DT-PESMR-AC/B-4
DT-PESMR-AC/B-5
DT-PESMR-AC/B-6
B

DT-PESMR-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецитат

Субтиспецасустотедит

Субтиспецасуститедит

Субтиспецасубстедит

Субтиспецасуперстедит

Субтиспецасустетедит

Субтиспецасустатедит

Субтиспецитант

Субтиспецесустотедит

Субтиспецесуститедит

Субтиспецесубстедит

Субтиспецесуперстедит

Субтиспецесустетедит

Субтиспецесустатедит

Субтифортив

Субтифорсустотедит

Субтифорсуститедит

Субтифорсубстедит

Субтифорсуперстедит

Субтифорсустетедит

Субтиактсустатедит

Субтиконтив

Субтиконсустотедит

Субтиконсуститедит

Субтиконсубстедит

Субтиконсуперстедит

Субтиконсустетедит

Субтиконсустатедит

Субтиспецитит

Субтиспецисустотедит

Субтиспецисуститедит

Субтиспецисубстедит

Субтиспецисуперстедит

Субтиспецисустетедит

Субтиспецисустатедит

Субтиспецотеид

Субтиспецосустотедит

Субтиспецосуститедит

Субтиспецосубстедит

Субтиспецосуперстедит

Субтиспецосустетедит

Субтиспецосустатедит

PS-Хипертипотеид

Субтисустотеид

Субтисустатит

Субтисубстант

Субтисуперстант

Субтисустатант

Субтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентотеид

Субтиспецацентосустотедит

Субтиспецацентосуститедит

Субтиспецацентосубстедит

Субтиспецацентосуперстедит

Субтиспецацентосустетедит

Субтиспецацентосустатедит

Субтиспецецентотеид

Субтиспецецентосустотедит

Субтиспецецентосуститедит

Субтиспецецентосубстедит

Субтиспецецентосуперстедит

Субтиспецецентосустетедит

Субтиспецецентосустатедит

Субтифорцентотеид

Субтифорцентосустотедит

Субтифорцентосуститедит

Субтифорцентосубстедит

Субтифорцентосуперстедит

Субтифорцентосустетедит

Субтифорцентосустатедит

Субтиконцентотеид

Субтиконцентосустотедит

Субтиконцентосуститедит

Субтиконцентосубстедит

Субтиконцентосуперстедит

Субтиконцентосустетедит

Субтиконцентосустатедит

Субтиспецицентотеид

Субтиспецицентосустотедит

Субтиспецицентосуститедит

Субтиспецицентосубстедит

Субтиспецицентосуперстедит

Субтиспецицентосустетедит

Субтиспецицентосустатедит

Субтиспецоцентотеид

Субтиспецоцентосустотедит

Субтиспецоцентосуститедит

Субтиспецоцентосубстедит

Субтиспецоцентосуперстедит

Субтиспецоцентосустетедит

Субтиспецоцентосустатедит

Субтицен
тотеид

Субтицентосустотеид

Субтицентосустатит

Субтицентосубстант

Субтицентосуперстант

Субтицентосустатант

Субтицентосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентитит

Субтиспецацентисустотедит

Субтиспецацентисуститедит

Субтиспецацентисубстедит

Субтиспецацентисуперстедит

Субтиспецацентисустетедит

Субтиспецацентисустатедит

Субтиспецецентитит

Субтиспецецентисустотедит

Субтиспецецентисуститедит

Субтиспецецентисубстедит

Субтиспецецентисуперстедит

Субтиспецецентисустетедит

Субтиспецецентисустатедит

Субтифорцентитит

Субтифорцентисустотедит

Субтифорцентисуститедит

Субтифорцентисубстедит

Субтифорцентисуперстедит

Субтифорцентисустетедит

Субтифорцентисустатедит

Субтиконцентитит

Субтиконцентисустотедит

Субтиконцентисуститедит

Субтиконцентисубстедит

Субтиконцентисуперстедит

Субтиконцентисустетедит

Субтиконцентисустатедит

Субтиспецицентитит

Субтиспецицентисустотедит

Субтиспецицентисуститедит

Субтиспецицентисубстедит

Субтиспецицентисуперстедит

Субтиспецицентисустетедит

Субтиспецицентисустатедит

Субтиспецоцентитит

Субтиспецоцентисустотедит

Субтиспецоцентисуститедит

Субтиспецоцентисубстедит

Субтиспецоцентисуперстедит

Субтиспецоцентисустетедит

Субтиспецоцентисустатедит

Субтицентитит

Субтицентисустотеид

Субтицентисустатит

Субтицентисубстант

Субтицентисуперстант

Субтицентисустатант

Субтицентисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецатрансцентит

Субтиспецатранссустотедит

Субтиспецатранссуститедит

Субтиспецатранссубстедит

Субтиспецатранссуперстедит

Субтиспецатранссустетедит

Субтиспецатранссустатедит

Субтиспецетрансцентит

Субтиспецетранссустотедит

Субтиспецетранссуститедит

Субтиспецетранссубстедит

Субтиспецетранссуперстедит

Субтиспецетранссустетедит

Субтиспецетранссустатедит

Субтифортрансцентит

Субтифортранссустотедит

Субтифортранссуститедит

Субтифортранссубстедит

Субтифортранссуперстедит

Субтифортранссустетедит

Субтифортранссустатедит

Субтиконтрансцентит

Субтиконтранссустотедит

Субтиконтранссуститедит

Субтиконтранссубстедит

Субтиконтранссуперстедит

Субтиконтранссустетедит

Субтиконтранссустатедит

Субтиспецитрансцентит

Субтиспецитранссустотедит

Субтиспецитранссуститедит

Субтиспецитранссубстедит

Субтиспецитранссуперстедит

Субтиспецитранссустетедит

Субтиспецитранссустатедит

Субтиспецотрансцентит

Субтиспецотранссустотедит

Субтиспецотранссуститедит

Субтиспецотранссубстедит

Субтиспецотранссуперстедит

Субтиспецотранссустетедит

Субтиспецотранссустатедит

Субтитрансцентит

Субтитранссустотеид

Субтитранссустатит

Субтитранссубстант

Субтитранссуперстант

Субтитранссустатант

Субтитранссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

93

567

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецаинцентит

Субтиспецаинценсустотедит

Субтиспецаинценсуститедит

Субтиспецаинценсубстедит

Субтиспецаинценсуперстедит

Субтиспецаинценсустетедит

Субтиспецаинценсустатедит

Субтиспецеинцентит

Субтиспецеинценсустотедит

Субтиспецеинценсуститедит

Субтиспецеинценсубстедит

Субтиспецеинценсуперстедит

Субтиспецеинценсустетедит

Субтиспецеинценсустатедит

Субтифоринцентит

Субтифоринценсустотедит

Субтифоринценсуститедит

Субтифоринценсубстедит

Субтифоринценсуперстедит

Субтифоринценсустетедит

Субтифоринценсустатедит

Субтиконинцентит

Субтиконинценсустотедит

Субтиконинценсуститедит

Субтиконинценсубстедит

Субтиконинценсуперстедит

Субтиконинценсустетедит

Субтиконинценсустатедит

Субтиспециинцентит

Субтиспециинценсустотедит

Субтиспециинценсуститедит

Субтиспециинценсубстедит

Субтиспециинценсуперстедит

Субтиспециинценсустетедит

Субтиспециинценсустатедит

Субтиспецоинцентит

Субтиспецоинценсустотедит

Субтиспецоинценсуститедит

Субтиспецоинценсубстедит

Субтиспецоинценсуперстедит

Субтиспецоинценсустетедит

Субтиспецоинценсустатедит

Субтиинцентит

Субтиинценсустотеид

Субтиинценсустатит

Субтиинценсубстант

Субтиинценсуперстант

Субтиинценсустатант

Субтиинценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

94

568

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентит

Субтиспецацентесустотедит

Субтиспецацентесуститедит

Субтиспецацентесубстедит

Субтиспецацентесуперстедит

Субтиспецацентесустетедит

Субтиспецацентесустатедит

Субтиспецецентит

Субтиспецецентесустотедит

Субтиспецецентесуститедит

Субтиспецецентесубстедит

Субтиспецецентесуперстедит

Субтиспецецентесустетедит

Субтиспецецентесустатедит

Субтифорцентит

Субтифорцентесустотедит

Субтифорцентесуститедит

Субтифорцентесубстедит

Субтифорцентесуперстедит

Субтифорцентесустетедит

Субтифорцентесустатедит

Субтиконцентит

Субтиконцентесустотедит

Субтиконцентесуститедит

Субтиконцентесубстедит

Субтиконцентесуперстедит

Субтиконцентесустетедит

Субтиконцентесустатедит

Субтиспецицентит

Субтиспецицентесустотедит

Субтиспецицентесуститедит

Субтиспецицентесубстедит

Субтиспецицентесуперстедит

Субтиспецицентесустетедит

Субтиспецицентесустатедит

Субтиспецоцентит

Субтиспецоцентесустотедит

Субтиспецоцентесуститедит

Субтиспецоцентесубстедит

Субтиспецоцентесуперстедит

Субтиспецоцентесустетедит

Субтиспецоцентесустатедит

Субтицентит

Субтицентесустотеид

Субтицентесустатит

Субтицентесубстант

Субтицентесуперстант

Субтицентесустатант

Субтицентесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)

95

569

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентат

Субтиспецацентасустотедит

Субтиспецацентасуститедит

Субтиспецацентасубстедит

Субтиспецацентасуперстедит

Субтиспецацентасустетедит

Субтиспецацентасустатедит

Субтиспецецентат

Субтиспецецентасустотедит

Субтиспецецентасуститедит

Субтиспецецентасубстедит

Субтиспецецентасуперстедит

Субтиспецецентасустетедит

Субтиспецецентасустатедит

Субтифорцентат

Субтифорцентасустотедит

Субтифорцентасуститедит

Субтифорцентасубстедит

Субтифорцентасуперстедит

Субтифорцентасустетедит

Субтифорцентасустатедит

Субтиконцентат

Субтиконцентасустотедит

Субтиконцентасуститедит

Субтиконцентасубстедит

Субтиконцентасуперстедит

Субтиконцентасустетедит

Субтиконцентасустатедит

Субтиспецицентат

Субтиспецицентасустотедит

Субтиспецицентасуститедит

Субтиспецицентасубстедит

Субтиспецицентасуперстедит

Субтиспецицентасустетедит

Субтиспецицентасустатедит

Субтиспецоцентат

Субтиспецоцентасустотедит

Субтиспецоцентасуститедит

Субтиспецоцентасубстедит

Субтиспецоцентасуперстедит

Субтиспецоцентасустетедит

Субтиспецоцентасустатедит

Субтицентат

Субтицентасустотеид

Субтицентасустатит

Субтицентасубстант

Субтицентасуперстант

Субтицентасустатант

Субтицентасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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570

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-PESMR-BC/A-1
DT-PESMR-BC/A-2
DT-PESMR-BC/A-3
DT-PESMR-BC/A-4
DT-PESMR-BC/A-5

A

DT-PESMR-BC/A-6
DT-PESMR-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални цялостностни
рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти

97

571

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецитат

Субтиспецацентотедит

Субтиспецацентитедит

Субтиспецатранстедит

Субтиспецаинцентедит

Субтиспецацентетедит

Субтиспецацентатедит

Субтиспецитант

Субтиспецецентотедит

Субтиспецецентитедит

Субтиспецетранстедит

Субтиспецеинцентедит

Субтиспецецентетедит

Субтиспецецентатедит

Субтифортив

Субтифорцентотедит

Субтифорцентитедит

Субтифортранстедит

Субтифоринцентедит

Субтифорцентетедит

Субтифорцентатедит

Субтиконтив

Субтиконцентотедит

Субтиконцентитедит

Субтиконтранстедит

Субтиконинцентедит

Субтиконцентетедит

Субтиконцентатедит

Субтиспецитит

Субтиспецицентотедит

Субтиспецицентитедит

Субтиспецитранстедит

Субтиспециинцентедит

Субтиспецицентетедит

Субтиспецицентатедит

Субтиспецотеид

Субтиспецоцентотедит

Субтиспецоцентитедит

Субтиспецотранстедит

Субтиспецоинцентедит

Субтиспецоцентетедит

Субтиспецоцентатедит

PS-Хипертипотеид

Субтицентотеид

Субтицентитит

Субтитрансцентит

Субтиинцентит

Субтицентит

Субтицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

98

572

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустотеид

Субтиспецацентосустотедит

Субтиспецацентисустотедит

Субтиспецатранссустотедит

Субтиспецаинценсустотедит

Субтиспецацентесустотедит

Субтиспецацентасустотедит

Субтиспецесустотеид

Субтиспецецентосустотедит

Субтиспецецентисустотедит

Субтиспецетранссустотедит

Субтиспецеинценсустотедит

Субтиспецецентесустотедит

Субтиспецецентасустотедит

Субтифорсустотеид

Субтифорцентосустотедит

Субтифорцентисустотедит

Субтифортранссустотедит

Субтифоринценсустотедит

Субтифорцентесустотедит

Субтифорцентасустотедит

Субтиконсустотеид

Субтиконцентосустотедит

Субтиконцентисустотедит

Субтиконтранссустотедит

Субтиконинценсустотедит

Субтиконцентесустотедит

Субтиконцентасустотедит

Субтиспецисустотеид

Субтиспецицентосустотедит

Субтиспецицентисустотедит

Субтиспецитранссустотедит

Субтиспециинценсустотедит

Субтиспецицентесустотедит

Субтиспецицентасустотедит

Субтиспецосустотеид

Субтиспецоцентосустотедит

Субтиспецоцентисустотедит

Субтиспецотранссустотедит

Субтиспецоинценсустотедит

Субтиспецоцентесустотедит

Субтиспецоцентасустотедит

Субтисустотеид

Субтицентосустотеид

Субтицентисустотеид

Субтитранссустотеид

Субтиинценсустотеид

Субтицентесустотеид

Субтицентасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

99

573

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустатит

Субтиспецацентосуститедит

Субтиспецацентисуститедит

Субтиспецатранссуститедит

Субтиспецаинценсуститедит

Субтиспецацентесуститедит

Субтиспецацентасуститедит

Субтиспецесустатит

Субтиспецецентосуститедит

Субтиспецецентисуститедит

Субтиспецетранссуститедит

Субтиспецеинценсуститедит

Субтиспецецентесуститедит

Субтиспецецентасуститедит

Субтифорсустатит

Субтифорцентосуститедит

Субтифорцентисуститедит

Субтифортранссуститедит

Субтифоринценсуститедит

Субтифорцентесуститедит

Субтифорцентасуститедит

Субтиконсустатит

Субтиконцентосуститедит

Субтиконцентисуститедит

Субтиконтранссуститедит

Субтиконинценсуститедит

Субтиконцентесуститедит

Субтиконцентасуститедит

Субтиспецисустатит

Субтиспецицентосуститедит

Субтиспецицентисуститедит

Субтиспецитранссуститедит

Субтиспециинценсуститедит

Субтиспецицентесуститедит

Субтиспецицентасуститедит

Субтиспецосустатит

Субтиспецоцентосуститедит

Субтиспецоцентисуститедит

Субтиспецотранссуститедит

Субтиспецоинценсуститедит

Субтиспецоцентесуститедит

Субтиспецоцентасуститедит

Субтисустатит

Субтицентосустатит

Субтицентисустатит

Субтитранссустатит

Субтиинценсустатит

Субтицентесустатит

Субтицентасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

100

574

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасубстант

Субтиспецацентосубстедит

Субтиспецацентисубстедит

Субтиспецатранссубстедит

Субтиспецаинценсубстедит

Субтиспецацентесубстедит

Субтиспецацентасубстедит

Субтиспецесубстант

Субтиспецецентосубстедит

Субтиспецецентисубстедит

Субтиспецетранссубстедит

Субтиспецеинценсубстедит

Субтиспецецентесубстедит

Субтиспецецентасубстедит

Субтифорсубстант

Субтифорцентосубстедит

Субтифорцентисубстедит

Субтифортранссубстедит

Субтифоринценсубстедит

Субтифорцентесубстедит

Субтифорцентасубстедит

Субтиконсубстант

Субтиконцентосубстедит

Субтиконцентисубстедит

Субтиконтранссубстедит

Субтиконинценсубстедит

Субтиконцентесубстедит

Субтиконцентасубстедит

Субтиспецисубстант

Субтиспецицентосубстедит

Субтиспецицентисубстедит

Субтиспецитранссубстедит

Субтиспециинценсубстедит

Субтиспецицентесубстедит

Субтиспецицентасубстедит

Субтиспецосубстант

Субтиспецоцентосубстедит

Субтиспецоцентисубстедит

Субтиспецотранссубстедит

Субтиспецоинценсубстедит

Субтиспецоцентесубстедит

Субтиспецоцентасубстедит

Субтисубстант

Субтицентосубстант

Субтицентисубстант

Субтитранссубстант

Субтиинценсубстант

Субтицентесубстант

Субтицентасубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасуперстант

Субтиспецацентосуперстедит

Субтиспецацентисуперстедит

Субтиспецатранссуперстедит

Субтиспецаинценсуперстедит

Субтиспецацентесуперстедит

Субтиспецацентасуперстедит

Субтиспецесуперстант

Субтиспецецентосуперстедит

Субтиспецецентисуперстедит

Субтиспецетранссуперстедит

Субтиспецеинценсуперстедит

Субтиспецецентесуперстедит

Субтиспецецентасуперстедит

Субтифорсуперстант

Субтифорцентосуперстедит

Субтифорцентисуперстедит

Субтифортранссуперстедит

Субтифоринценсуперстедит

Субтифорцентесуперстедит

Субтифорцентасуперстедит

Субтиконсуперстант

Субтиконцентосуперстедит

Субтиконцентисуперстедит

Субтиконтранссуперстедит

Субтиконинценсуперстедит

Субтиконцентесуперстедит

Субтиконцентасуперстедит

Субтиспецисуперстант

Субтиспецицентосуперстедит

Субтиспецицентисуперстедит

Субтиспецитранссуперстедит

Субтиспециинценсуперстедит

Субтиспецицентесуперстедит

Субтиспецицентасуперстедит

Субтиспецосуперстант

Субтиспецоцентосуперстедит

Субтиспецоцентисуперстедит

Субтиспецотранссуперстедит

Субтиспецоинценсуперстедит

Субтиспецоцентесуперстедит

Субтиспецоцентасуперстедит

Субтисуперстант

Субтицентосуперстант

Субтицентисуперстант

Субтитранссуперстант

Субтиинценсуперстант

Субтицентесуперстант

Субтицентасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустатант

Субтиспецацентосустетедит

Субтиспецацентисустетедит

Субтиспецатранссустетедит

Субтиспецаинценсустетедит

Субтиспецацентесустетедит

Субтиспецацентасустетедит

Субтиспецесустатант

Субтиспецецентосустетедит

Субтиспецецентисустетедит

Субтиспецетранссустетедит

Субтиспецеинценсустетедит

Субтиспецецентесустетедит

Субтиспецецентасустетедит

Субтифорсустатант

Субтифорцентосустетедит

Субтифорцентисустетедит

Субтифортранссустетедит

Субтифоринценсустетедит

Субтифорцентесустетедит

Субтифорцентасустетедит

Субтиконсустатант

Субтиконцентосустетедит

Субтиконцентисустетедит

Субтиконтранссустетедит

Субтиконинценсустетедит

Субтиконцентесустетедит

Субтиконцентасустетедит

Субтиспецисустатант

Субтиспецицентосустетедит

Субтиспецицентисустетедит

Субтиспецитранссустетедит

Субтиспециинценсустетедит

Субтиспецицентесустетедит

Субтиспецицентасустетедит

Субтиспецосустатант

Субтиспецоцентосустетедит

Субтиспецоцентисустетедит

Субтиспецотранссустетедит

Субтиспецоинценсустетедит

Субтиспецоцентесустетедит

Субтиспецоцентасустетедит

Субтисустатант

Субтицентосустатант

Субтицентисустатант

Субтитранссустатант

Субтиинценсустатант

Субтицентесустатант

Субтицентасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустатат

Субтиспецацентосустатедит

Субтиспецацентисустатедит

Субтиспецатранссустатедит

Субтиспецаинценсустатедит

Субтиспецацентесустатедит

Субтиспецацентасустатедит

Субтиспецесустатат

Субтиспецецентосустатедит

Субтиспецецентисустатедит

Субтиспецетранссустатедит

Субтиспецеинценсустатедит

Субтиспецецентесустатедит

Субтиспецецентасустатедит

Субтифорсустатат

Субтифорцентосустатедит

Субтифорцентисустатедит

Субтифортранссустатедит

Субтифоринценсустатедит

Субтифорцентесустатедит

Субтифорцентасустатедит

Субтиконсустатат

Субтиконцентосустатедит

Субтиконцентисустатедит

Субтиконтранссустатедит

Субтиконинценсустатедит

Субтиконцентесустатедит

Субтиконцентасустатедит

Субтиспецисустатат

Субтиспецицентосустатедит

Субтиспецицентисустатедит

Субтиспецитранссустатедит

Субтиспециинценсустатедит

Субтиспецицентесустатедит

Субтиспецицентасустатедит

Субтиспецосустатат

Субтиспецоцентосустатедит

Субтиспецоцентисустатедит

Субтиспецотранссустатедит

Субтиспецоинценсустатедит

Субтиспецоцентесустатедит

Субтиспецоцентасустатедит

Субтисустатат

Субтицентосустатат

Субтицентисустатат

Субтитранссустатат

Субтиинценсустатат

Субтицентесустатат

Субтицентасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-PESMR-AB/C-7
DT-PESMR-AB/C-6
DT-PESMR-AB/C-5
DT-PESMR-AB/C-4
DT-PESMR-AB/C-3
DT-PESMR-AB/C-2
A
DT-PESMR-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Субтицентат

Субтицентасустотедит

Субтицентасуститедит

Субтицентасубстедит

Субтицентасуперстедит

Субтицентасустетедит

Субтицентасустатедит

Субтицентит

Субтицентесустотедит

Субтицентесуститедит

Субтицентесубстедит

Субтицентесуперстедит

Субтицентесустетедит

Субтицентесустатедит

Субтиинцентит

Субтиинценсустотедит

Субтиинценсуститедит

Субтиинценсубстедит

Субтиинценсуперстедит

Субтиинценсустетедит

Субтиинценсустатедит

Субтитрансцентит

Субтитранссустотедит

Субтитранссуститедит

Субтитранссубстедит

Субтитранссуперстедит

Субтитранссустетедит

Субтитранссустатедит

Субтицентитит

Субтицентисустотедит

Субтицентисуститедит

Субтицентисубстедит

Субтицентисуперстедит

Субтицентисустетедит

Субтицентисустатедит

Субтицентотеид

Субтицентосустотедит

Субтицентосуститедит

Субтицентосубстедит

Субтицентосуперстедит

Субтицентосустетедит

Субтицентосустатедит

PS-Хипертипотеид

Субтисустотеид

Субтисустатит

Субтисубстант

Субтисуперстант

Субтисустатант

Субтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецоцентат

Субтиспецоцентасустотедит

Субтиспецоцентасуститедит

Субтиспецоцентасубстедит

Субтиспецоцентасуперстедит

Субтиспецоцентасустетедит

Субтиспецоцентасустатедит

Субтиспецоцентит

Субтиспецоцентесустотедит

Субтиспецоцентесуститедит

Субтиспецоцентесубстедит

Субтиспецоцентесуперстедит

Субтиспецоцентесустетедит

Субтиспецоцентесустатедит

Субтиспецоинцентит

Субтиспецоинценсустотедит

Субтиспецоинценсуститедит

Субтиспецоинценсубстедит

Субтиспецоинценсуперстедит

Субтиспецоинценсустетедит

Субтиспецоинценсустатедит

Субтиспецотрансцентит

Субтиспецотранссустотедит

Субтиспецотранссуститедит

Субтиспецотранссубстедит

Субтиспецотранссуперстедит

Субтиспецотранссустетедит

Субтиспецотранссустатедит

Субтиспецоцентитит

Субтиспецоцентисустотедит

Субтиспецоцентисуститедит

Субтиспецоцентисубстедит

Субтиспецоцентисуперстедит

Субтиспецоцентисустетедит

Субтиспецоцентисустатедит

Субтиспецоцентотеид

Субтиспецоцентосустотедит

Субтиспецоцентосуститедит

Субтиспецоцентосубстедит

Субтиспецоцентосуперстедит

Субтиспецоцентосустетедит

Субтиспецоцентосустатедит

Субтиспецотеид

Субтиспецосустотеид

Субтиспецосустатит

Субтиспецосубстант

Субтиспецосуперстант

Субтиспецосустатант

Субтиспецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецицентат

Субтиспецицентасустотедит

Субтиспецицентасуститедит

Субтиспецицентасубстедит

Субтиспецицентасуперстедит

Субтиспецицентасустетедит

Субтиспецицентасустатедит

Субтиспецицентит

Субтиспецицентесустотедит

Субтиспецицентесуститедит

Субтиспецицентесубстедит

Субтиспецицентесуперстедит

Субтиспецицентесустетедит

Субтиспецицентесустатедит

Субтиспециинцентит

Субтиспециинценсустотедит

Субтиспециинценсуститедит

Субтиспециинценсубстедит

Субтиспециинценсуперстедит

Субтиспециинценсустетедит

Субтиспециинценсустатедит

Субтиспецитрансцентит

Субтиспецитранссустотедит

Субтиспецотранссуститедит

Субтиспецитранссубстедит

Субтиспецитранссуперстедит

Субтиспецитранссустетедит

Субтиспецитранссустатедит

Субтиспецицентитит

Субтиспецицентисустотедит

Субтиспецицентисуститедит

Субтиспецицентисубстедит

Субтиспецицентисуперстедит

Субтиспецицентисустетедит

Субтиспецицентисустатедит

Субтиспецицентотеид

Субтиспецицентосустотедит

Субтиспецицентосуститедит

Субтиспецицентосубстедит

Субтиспецицентосуперстедит

Субтиспецицентосустетедит

Субтиспецицентосустатедит

Субтиспецит

Субтиспецисустотеид

Субтиспецисустатит

Субтиспецисубстант

Субтиспецисуперстант

Субтиспецисустатант

Субтиспецисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконцентат

Субтиконцентасустотедит

Субтиконцентасуститедит

Субтиконцентасубстедит

Субтиконцентасуперстедит

Субтиконцентасустетедит

Субтиконцентасустатедит

Субтиконцентит

Субтиконцентесустотедит

Субтиконцентесуститедит

Субтиконцентесубстедит

Субтиконцентесуперстедит

Субтиконцентесустетедит

Субтиконцентесустатедит

Субтиконинцентит

Субтиконинценсустотедит

Субтиконинценсуститедит

Субтиконинценсубстедит

Субтиконинценсуперстедит

Субтиконинценсустетедит

Субтиконинценсустатедит

Субтиконтрансцентит

Субтиконтранссустотедит

Субтиконтранссуститедит

Субтиконтранссубстедит

Субтиконтранссуперстедит

Субтиконтранссустетедит

Субтиконтранссустатедит

Субтиконцентитит

Субтиконцентисустотедит

Субтиконцентисуститедит

Субтиконцентисубстедит

Субтиконцентисуперстедит

Субтиконцентисустетедит

Субтиконцентисустатедит

Субтиконцентотеид

Субтиконцентосустотедит

Субтиконцентосуститедит

Субтиконцентосубстедит

Субтиконцентосуперстедит

Субтиконцентосустетедит

Субтиконцентосустатедит

Субтиконтив

Субтиконсустотеид

Субтиконсустатит

Субтиконсубстант

Субтиконсуперстант

Субтиконсустатант

Субтиконсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтифорцентат

Субтифорцентасустотедит

Субтифорцентасуститедит

Субтифорцентасубстедит

Субтифорцентасуперстедит

Субтифорцентасустетедит

Субтифорцентасустатедит

Субтифорцентит

Субтифорцентесустотедит

Субтифорцентесуститедит

Субтифорцентесубстедит

Субтифорцентесуперстедит

Субтифорцентесустетедит

Субтифорцентесустатедит

Субтифоринцентит

Субтифоринценсустотедит

Субтифоринценсуститедит

Субтифоринценсубстедит

Субтифоринценсуперстедит

Субтифоринценсустетедит

Субтифоринценсустатедит

Субтифортрансцентит

Субтифортранссустотедит

Субтифортранссуститедит

Субтифортранссубстедит

Субтифортранссуперстедит

Субтифортранссустетедит

Субтифортранссустатедит

Субтифорцентитит

Субтифорцентисустотедит

Субтифорцентисуститедит

Субтифорцентисубстедит

Субтифорцентисуперстедит

Субтифорцентисустетедит

Субтифорцентисустатедит

Субтифорцентотеид

Субтифорцентосустотедит

Субтифорцентосуститедит

Субтифорцентосубстедит

Субтифорцентосуперстедит

Субтифорцентосустетедит

Субтифорцентосустатедит

Субтифортив

Субтифорсустотеид

Субтифорсустатит

Субтифорсубстант

Субтифорсуперстант

Субтифорсустатант

Субтифорсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецецентат

Субтиспецецентасустотедит

Субтиспецецентасуститедит

Субтиспецецентасубстедит

Субтиспецецентасуперстедит

Субтиспецецентасустетедит

Субтиспецецентасустатедит

Субтиспецецентит

Субтиспецецентесустотедит

Субтиспецецентесуститедит

Субтиспецецентесубстедит

Субтиспецецентесуперстедит

Субтиспецецентесустетедит

Субтиспецецентесустатедит

Субтиспецеинцентит

Субтиспецеинценсустотедит

Субтиспецеинценсуститедит

Субтиспецеинценсубстедит

Субтиспецеинценсуперстедит

Субтиспецеинценсустетедит

Субтиспецеинценсустатедит

Субтиспецетрансцентит

Субтиспецетранссустотедит

Субтиспецетранссуститедит

Субтиспецетранссубстедит

Субтиспецетранссуперстедит

Субтиспецетранссустетедит

Субтиспецетранссустатедит

Субтиспецецентитит

Субтиспецецентисустотедит

Субтиспецецентисуститедит

Субтиспецецентисубстедит

Субтиспецецентисуперстедит

Субтиспецецентисустетедит

Субтиспецецентисустатедит

Субтиспецецентотеид

Субтиспецецентосустотедит

Субтиспецецентосуститедит

Субтиспецецентосубстедит

Субтиспецецентосуперстедит

Субтиспецецентосустетедит

Субтиспецецентосустатедит

Субтиспецитант

Субтиспецесустотеид

Субтиспецесустатит

Субтиспецесубстант

Субтиспецесуперстант

Субтиспецесустатант

Субтиспецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни цялостностни рационални
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентат

Субтиспецацентасустотедит

Субтиспецацентасуститедит

Субтиспецацентасубстедит

Субтиспецацентасуперстедит

Субтиспецацентасустетедит

Субтиспецацентасустатедит

Субтиспецацентит

Субтиспецацентесустотедит

Субтиспецацентесуститедит

Субтиспецацентесубстедит

Субтиспецацентесуперстедит

Субтиспецацентесустетедит

Субтиспецацентесустатедит

Субтиспецаинцентит

Субтиспецаинценсустотедит

Субтиспецаинценсуститедит

Субтиспецаинценсубстедит

Субтиспецаинценсуперстедит

Субтиспецаинценсустетедит

Субтиспецаинценсустатедит

Субтиспецатрансцентит

Субтиспецатранссустотедит

Субтиспецатранссуститедит

Субтиспецатранссубстедит

Субтиспецатранссуперстедит

Субтиспецатранссустетедит

Субтиспецатранссустатедит

Субтиспецацентитит

Субтиспецацентисустотедит

Субтиспецацентисуститедит

Субтиспецацентисубстедит

Субтиспецацентисуперстедит

Субтиспецацентисустетедит

Субтиспецацентисустатедит

Субтиспецацентотеид

Субтиспецацентосустотедит

Субтиспецацентосуститедит

Субтиспецацентосубстедит

Субтиспецацентосуперстедит

Субтиспецацентосустетедит

Субтиспецацентосустатедит

Субтиспецитат

Субтиспецасустотеид

Субтиспецасустатит

Субтиспецасубстант

Субтиспецасуперстант

Субтиспецасустатант

Субтиспецасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни цялостностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESMR-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (combined /joint/ functioning on the economic system) (*), невремево
икономическо функциониране, – частен случай на функционирането на икономическата система; промяна на вътрешните и изходните икономически
въздействия на променливата икономическата система (по-специално на
променливата функционалната икономическа система) съвместно по отношение на две или на повече от две независими реални променливи, като едната от
тях е времето t; същото като комбиниран икономически процес. Обуславя се от
характера на входа на икономическата система и от вида на икономическия
оператор (т.е. и от икономическата функционалност). На комбинираното
функциониране на икономическата система отговаря понятието за комбинирано-функционираща икономическа система (за поведенческо-комбиниранопроменлива икономическа система). Приема формата на комбинирано икономическо поведение) (на поведение на комбинирано-функциониращата икономическа система). Негови разновидности са функционално-статичното
комбинирано функциониране на икономическата система* (functionallystatic combined functioning on the economic system) и функционалноастатичното комбинирано функциониране на икономическата система*
(functionally-astatic combined functioning on the economic system).
КОМБИНИРАНО-АСТАТИЧНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА
(combinedly-astatic economic system) (ки) – във:
функционално-комбивирано-астатична икономическа система.
КОМБИНИРАНО-АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (combined-astatically-reacting economic system) (*) – икономическа система, която посредством своя икономически оператор реагира астатично на нарушаващите въздействия (в т.ч. и на нарушаващите икономически
въздействия), оказвани върху нейното функциониране съвместно по отношение на времевата и на невремева (невремеви) независима реална променлива;
една от разновидностите на астатично-реагиращата икономическа система и
на комбинирано-реагиращата икономическа система. Вж. икономическа реагируемост и функциониране на икономическата система.
КОМБИНИРАНО-ДИНАМИЧНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА*
(combinedly-dynamic /jointly-dynamic/ economic system) – динамична икономическа система, при която всички или някои нейни икономически компоненти
(икономически елементи, вътрешни икономически връзки и външни икономи113
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески връзки) се променят по отношение едновременно на две или на повече от
две независими реални променливи, като едната от тях обезателно е времето.
Налице е комбинирана динамичност на икономическата система*
(combined dynamicality of the economic system).
КОМБИНИРАНО-НАПЪЛНО-ПОСТОЯННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (combinedly-fully-constant economic system) (*) – постоянна икономическа система, която не променя заедно (съвкупно) всички свои характеристики и атрибути, за които се приема, че поради икономическата си природа
могат да бъдат променяни (са променими), по отношение на времевата и на
невремева (невремеви) независима реална променлива; една от разновидностите на напълно-постоянната икономическа система. Комбинирано-напълнопостоянната икономическа система е едновременно функционалнокомбинирано-статична икономическа система, поведенческо-комбиниранопостоянна икономическа система, структурно-комбинирано-постоянна икономическа система и комбинирано-нереагираща икономическа система.
КОМБИНИРАНО-НАПЪЛНО-ПРОМЕНЛИВА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (combinedly-fully-variable economic system) (*) – променлива икономическа система, която променя заедно (съвкупно) всички свои характеристики и атрибути, за които се приема, че поради икономическата си природа
могат да бъдат променяни (са променими), по отношение на времевата и на
невремева (невремеви) независима реална променлива; една от разновидностите на напълно-променливата икономическа система. Комбиниранонапълно-променливата икономическа система е едновременно функционалнокомбинирано-астатична икономическа система, поведенческо-комбиниранопроменлива икономическа система, структурно-комбинирано-променлива
икономическа система и комбинирано-реагираща икономическа система.
КОМБИНИРАНО-НЕНАПЪЛНО-ПОСТОЯННА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (combinedly-partly-constant economic system) (*) – постоянна
икономическа система, която не променя част (включително и само една) от
всички свои характеристики и атрибути, за които се приема, че поради икономическата си природа могат да бъдат променяни (са променими), по отношение на времевата и на невремева (невремеви) независима реална променлива;
една от разновидностите на ненапълно-постоянната икономическа система.
Комбинирано-ненапълно-постоянната икономическа система е или функционално-комбинирано-статична икономическа система, или поведенческо- ком114
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинирано-постоянна икономическа система, или структурно-комбиниранопостоянна икономическа система, или комбинирано-нереагираща икономическа система, или функционално-комбинирано-статична икономическа система и поведенческо-комбинирано-постоянна икономическа система и т.н.
КОМБИНИРАНО-НЕНАПЪЛНО-ПРОМЕНЛИВА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (combinedly-partly-variable economic system) (*) – променлива
икономическа система, която променя част (включително и само една) от
всички свои характеристики и атрибути, за които се приема, че поради икономическата си природа могат да бъдат променяни (са променими), по отношение на времевата и на невремева (невремеви) независима реална променлива;
една от разновидностите на ненапълно-променливата икономическа система.
Комбинирано-ненапълно-променливата икономическа система е или функционално-комбинирано-астатична икономическа система, или поведенческокомбинирано-променлива
икономическа
система,
или
структурнокомбинирано-променлива икономическа система, или комбинирано-реагираща
икономическа система, или функционално-комбинирано-астатична икономическа система и поведенческо-комбинирано-променлива икономическа система и т.н.
КОМБИНИРАНО-НЕРЕАГИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(combined-non-reacting economic system) (*) – икономическа система, която
посредством своя икономически оператор не реагира на нарушаващите въздействия (в т.ч. и на нарушаващите икономически въздействия), оказвани
върху нейното функциониране съвместно по отношение на времевата и на
невремева (невремеви) независима реална променлива; една от разновидностите на нереагиращата икономическа система. Вж. икономическа реагируемост и функциониране на икономическата система.
КОМБИНИРАНО-НЕФУНКЦИОНИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (combinedly-non-functioning /jointly-non-functioning/ economic system),
поведенческо-комбинирано-постоянана икономическа система, (*) – нефункционираща икономическа система (поведенческо-постоянна икономическа система), в която не протича комбиниран икономически процес, т.е. не протича икономически процес, отчитан съвместно по отношение на две и на повече от две независими реални променливи, като една от тях е времето t; икономическа система, в която не се извършва комбинирано икономическо функциониране; неактивирана, недействуваща съвместно по отношение на две и на
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------повече от две независими реални променливи, като една от тях е времето, икономическа система.
КОМБИНИРАНО-ПОСТОЯННА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА*
(combinedly-constant economic system) (*) – икономическа система, която притежава свойството (респ. способността) да не променя свои характеристики и
атрибути (отделни, част от тях или всички) по отношение на времевата и на
невремева (невремеви) независима реална променлива; една от разновидностите на постоянната икономическа система. Разновидности на комбиниранопостоянната икономическа система е са функционално-комбинираностатичната икономическа система, поведенческо-комбинирано-постоянната
икономическа система, структурно-комбинирано-постоянната икономическа
система, комбинирано-нереагиращата икономическа система, комбиниранонапълно-постоянната икономическа система и комбинирано-ненапълнопостоянната икономическа система.
КОМБИНИРАНО-ПОСТОЯННА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА
(combinedly-constant economic system) (ки) – във:
комбинирано-напълно-постоянна икономическа система;
комбинирано-ненапълно-постоянна икономическа система;
комбинирано-постоянна икономическа система;
поведенческо-комбинирано-постоянна икономическа система (същото като комбинирано-нефункционираща икономическа система);
структурно-комбинирано-постоянна икономическа система.
КОМБИНИРАНО-ПРОМЕНЛИВА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА*
(combinedly-variable economic system) (*) – икономическа система, която притежава свойството (респ. способността) да променя свои характеристики и атрибути (отделни, част от тях или всички) по отношение на времевата и на невремева (невремеви) независима реална променлива; една от разновидностите
на променливата икономическа система. Разновидности на комбиниранопостоянната икономическа система е са функционално-комбинираноастатичната
икономическа
система,
поведенческо-комбиниранопроменливата
икономическа
система,
структурно-комбиниранопроменливата икономическа система, комбинирано-реагиращата икономическа система, комбинирано-напълно-променливата икономическа система и
комбинирано-ненапълно променливата икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО-ПРОМЕНЛИВА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА
(combinedly-variable economic system) (кr) – във:
комбинирано-напълно-променлива икономическа система;
комбинирано-ненапълно променлива икономическа система;
комбинирано-променлива икономическа система (същото като комбинирано-функционираща икономическа система);
поведенческо-комбинирано-променлива икономическа система;
структурно-комбинирано-променлива икономическа система.
КОМБИНИРАНО-РЕАГИРАЩА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА*
(combined-reacting economic system) (*) – икономическа система, която посредством своя икономически оператор реагира на нарушаващите въздействия
(в т.ч. и на нарушаващите икономически въздействия), оказвани върху нейното функциониране съвместно по отношение на времевата и на невремева (невремеви) независима реална променлива; една от разновидностите на реагиращата икономическа система. Нейни подразновидности са комбинираностатично-реагиращата икономическа система и комбинирано-астатичнореагиращата икономическа система. Вж. икономическа реагируемост и функциониране на икономическата система.
КОМБИНИРАНО-РЕАГИРАЩА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА
(combined-reacting economic system) (ки) – във:
комбинирано-астатично-реагираща икономическа система;
комбинирано-реагираща икономическа система;
комбинирано-статично-реагираща икономическа система.
КОМБИНИРАНО-СИТУИРАНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА*
(combinedly-sutuated economic system) (*) – икономическа система, която може
да не променя или да променя свои характеристики и атрибути (отделни, част
от тях или всички) съвместно по отношение на времевата и на невремева (невремеви) независима реална променлива. Нейни разновидности са комбинирано-постоянната икономическа система и комбинирано-променливата икономическа система. От своя страна разновидности на комбинирано-постоянната
икономимеска система са функционално-комбинирано-статичната икономическа система, поведенческо-комбинирано-постоянната икономическа система, структурно-комбинирано-постоянната икономическа система, комбинирано-нереагиращата икономическа система, комбинирано-напълнопостоянната икономическа система и комбинирано-ненапълно-постоянната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа система. Разновидности на комбинирано-променливата икономическа система са функционално-комбинирано-астатичната икономическа
система, поведенческо-комбинирано-променливата икономическа система,
структурно-комбинирано-променливата икономическа система, комбинирано-реагиращата икономическа система, комбинирано-напълно-променливата
икономическа система и комбинирано-ненапълно променливата икономическа
система.
КОМБИНИРАНОСТ (combinedity condition) (кд) – във:
еднотипна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
еднотипна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
еднотипна комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
еднотипна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
колебателна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.);
монотонна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
монотонна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
монотонна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разнотипна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (combination
condition of the fiscal policy) (в макр.), многостранност на бюджетната политика (в макр.), (*) – икономическа характеристика на случаите, при които се
използуват повече от една взаимодействуващи помежду си форми на бюджетната политика (в макр.) [данъчната политика (в макр.) и политиката
на правителствените разходи (в макр.)].
КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (combinedity of the fiscal-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
макр.), при които се използуват повече от една взаимодействуващи помежду
си форми на бюджетно-валутнокурсова политика (в макр.) [бюджетната
политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в макр.)]. Неин израз е
двустранността на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА (combinedity of the fiscal-exchange-rate policy) (ки) – във:
еднотипна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
монотонна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
разходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА*
(combinedity of the fiscal-monetary policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетно-паричната политика (в макр.), при които се използуват повече от една взаимодействуващи помежду си форми на бюджетно-парична политика (в макр.) [бюджетната политика (в макр.) и паричната
политика (в макр.)]. Неин израз е двустранността на бюджетно-паричната
политика (в межд.).
КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА
(combinedity of the fiscal-monetary policy) (ки) – във:
еднотипна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разнотипна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
монотонна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
сходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
КОМБИНИРАНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА*
(combinedity of the macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които се използуват повече от една взаимодействуващи помежду си форми на макроикономическа политика (в макр.) [най-вече измежду бюджетната политика (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.), паричната политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.)]. Нейни разновидности са двустранността на макроикономическата
политика (в межд.) и многостранността на макроикономическата политика
(в межд.).
КОМБИНИРАНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
(combinedity of the macroeconomic policy) (ки) – във:
еднотипна комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
разнотипна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
монотонна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
сходяща комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща комбинираност на макроикономическата политика (в межд.).
КОМБИНИРАНОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (combinedity of the monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в
макр.), при които се използуват повече от една взаимодействуващи помежду
си форми на парично-валутнокурсова политика (в макр.) [паричната политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в макр.)]. Неин израз е двустранността на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
КОМБИНИРАНОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА (combinedity of the monetary-exchange-rate policy) (ки) – във:
еднотипна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.);
монотонна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходяща комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОМБИНИРАНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (combinedity of the policy) (ки) –
във:
еднотипна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
еднотипна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
еднотипна комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
еднотипна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
колебателна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
комбинираност на бюджетната политика (в макр.);
комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.);
монотонна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
монотонна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
монотонна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разнотипна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОМБИНИРАНО-СТАТИЧНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА*
(combinedly-static economic system) (*) – статично-ситуирана икономическа
система, която комбинирано за определени отрязъци от времева и невреми
независими реални променливи има съвместно статичен икономически оператор (т.е. оператор за постоянно-пропорционално преобразуване) (респ.
комплекс от астатични икономически оператори, които в своята общност образуват статичен икономически оператор) и постоянна икономическа структура; икономическа система, която е съвместно функционално-комбинираностатична икономическа система и структурно-комбинирано-постоянна икономическа система. Една от разновидностите на статичната икономическа
система. Същото като невремева комбинирано-ситуирана икономическа
система* (combined statically-situated economic system).
КОМБИНИРАНО-СТАТИЧНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА
(combinedly-static economic system) (ки) – във:
комбинирано-статична икономическа система;
функционално-комбинирано-статична икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО-СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (combined-statically-reacting economic system) (*) – икономическа система, която посредством своя икономически оператор реагира статично на
нарушаващите въздействия (в т.ч. и на нарушаващите икономически въздействия), оказвани върху нейното функциониране съвместно по отношение на
времевата и на невремева (невремеви) независима реална променлива; една от
разновидностите на статично-реагиращата икономическа система и на комбинирано-реагиращата икономическа система. Вж. икономическа реагируемост и функциониране на икономическата система.
КОМБИНИРАНО-ФУНКЦИОНИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (combinedly-functioning /jointly-functioning/ economic system), поведенческо-комбинирано-променлива икономическа система, (*) – функционираща икономическа система (поведенческо-променлива икономическа система), в която протича комбиниран икономически процес, т.е. икономически процес, отчитан съвместно по отношение на две и на повече от две независими
реални променливи, като една от тях е времето t; икономическа система, в която се извършва комбинирано икономическо функциониране; активирана, действуваща съвместно по отношение на две и на повече от две независими реални
променливи, като една от тях е времето, икономическа система. Нейни разновидности са функционално-статичната комбинирон-функционираща икономическа система* (functionally-static combinedly-functioning /jointlyfunctioning/ economic system) и функционално-астатичната комбиниранофункционираща икономическа система* (functionally-astatic combinedlyfunctioning /jointly-functioning/ economic system).
КОМИСИЯ ЗА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА САЩ (US International Trade
Commision - USITC) (в межд.) – институция в САЩ, от която фирмите от импортозаместващите отрасли могат да искат прилагането на спасителната клауза (в межд.).
КОМПАКТ (compactum) (кд) – във:
икономически компакт;
метризируем икономически компакт.
КОМПАКТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (compact economic
operator) – такъв икономически оператор C, който е определен в икономическото множество M на топологичното линейно /векторно/ икономическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пространство P със значения във векторното топологично икономическо
пространство Q, щото той изобразява всяко ограничено подмножество на
икономическото множество M в предкомпактно икономическо множество на
пространството Q. В случай че освен това операторът C е непрекъснат в M, тогава той е напълно-непрекъснат икономически оператор в M. Когато P и Q са
банахови икономически пространства, а операторът C (където C: P → Q) е
линеен, тогава компактният икономически оператор съвпада с напълнонепрекъснатият икономически оператор. На компактния икономически оператор съответствува понятието за компактно икономическо изображение
(compact economic mapping).
КОМПАКТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
operator) (ки) – във:
компактен икономически оператор;
линеен компактен икономически оператор.

(compact

economic

КОМПАКТНА
ОПРОСТЕНА
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА
ИКОНОМИКА* (compact /folded/ simple essentially-stratified economy) (*) –
опростена същностно-стратифицирана икономика (в нейния обобщен вид),
представена в компактна (сгъната) форма, удобна за анализиране и за управленско третиране; изградена е от няколко последователности от същностнофеноменни икономически страти, имащи помежду си общи елементи (фиг. 1).
Тя включва ценностната икономика (ценностно-изразената икономика), натуралната икономика (натурално-изразената икономика), трудовата икономика (трудово-изразената икономика) и паричната икономика (паричноизразената икономика) подредени по начин, който позволява да се изяват различните им функции в същностно-стратифицираната икономика. Може да
бъде разглеждяня едновременно като материализираща компактна опростена същностно-стратифицирана икономика* (materalizing compact
/folded/ simple essentially-stratified economy) (вж. материализираща същностно-стратифицирана икономика) и като метеризираща компактна опростена същностно-стратифицирана икономика* (metrizing compact /folded/
simple essentially-stratified economy) (вж. метризираща същностностратифицирана икономика) (вж. фиг. 2 и фиг. 3, където ЕССИ означава елементарна същностно-стратифицирана иконимика).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Натурална
икономика

Парична
икономика

Ценностна
икономика

Трудова
икономика

Фиг. 1. Компактна опростена същностностратифицирана икономика

Натурална
икономика

Парична
икономика

Материализирана ЕССИ

Ценностна
икономика

Трудова
икономика

Материализуема ЕССИ

Фиг. 2. Материализираща компактна опростена същностно-стратифицирана
икономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Натурална
икономика

Парична
икономика

Ценностна
икономика

Трудова
икономика

Несъизмерима
ЕССИ

Съизмерима
ЕССИ

Фиг. 3. Метризираща компактна опростена същностностратифицирана икономика

Материзиращата компактна опростена същностно-стратифицирана икономика (фиг. 2) е съставена от две икономики: (1) материализируемата
елементарна същностно-стратифицирана икономика* (materalizable
elementary essentially-stratified economy) (вж. елементарна същностностратифицирана икономика), която включва ценностната икономика и трудовата икономика, като в своята общност те представляват материализируема метризираща същностно-стратифицирана икономика* (materalizable
metrizing essentially-stratified economy), осъществяваща материализируемо
метризиращо икономическо опредметяване* (materalizable metrizing
economic objectification) [материализируемо метризиращо същностностратификационно икономическо преобразование* (materalizable metrizing
essentially-stratified economic transformation)] (тук ценностната икономика е
едновременно материализуема икономика и несъизмерима икономика, а
трудовата икономика е едновременно материализуема икономика и съизмерима икономика), и (2) материализираната елементарна същностностратифицирана икономика* (materalized elementary essentially-stratified
economy), която включва натуралната икономика и паричната икономика, като в своята общност те представляват материализирана метризираща същностно-стратифицирана икономика* (materalized metrizing essentiallystratified economy), осъществяваща материализирано метризиращо иконо127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо опредметяване* (materalized metrizing economic objectification)
[материализирано метризиращо същностно-стратификационно икономическо преобразование* (materalized metrizing essentially-stratified economic
transformation)] (тук натуралната икономика е едновременно материализирана икономика и несъизмерима икономика, а паричната икономика е
едновременно материализирана икономика и съизмерима икономика).
Метризиращата компактна опростена същностно-стратифицирана икономика (фиг. 3) е съставена от две икономики: (1) несъизмеримата елементарна същностно-стратифицирана икономика* (non-commensurable
elementary essentially-stratified economy), която включва ценностната икономика и натуралната икономика, като в своята общност те представляват несъизмерима материализирща същностно-стратифицирана икономика*
(non-commensurable materalizing essentially-stratified economy), осъществяваща
несъизмеримо материализиращо икономическо опредметяване* (noncommensurable materalizing economic objectification) [несъизмеримо материализирщо същностно-стратификационно икономическо преобразование*
(non-commensurable materalizing essentially-stratified economic transformation)],
и (2) съизмерима елементарна същностно-стратифицирана икономика*
(commensurable elementary essentially-stratified economy), която включва трудовата икономика и паричната икономика, като в своята общност те представляват съизмерима материализирща същностно-стратифицирана икономика* (commensurable materalizing essentially-stratified economy), осъществяваща съизмеримо материализиращо икономическо опредметяване*
(commensurable materalizing economic objectification) [съизмеримо материализирщо същностно-стратификационно икономическо преобразование*
(commensurable materalizing essentially-stratified economic transformation)].
В компактната опростена същностно-стратифицирана икономика може
да се идентифицира още една зависимост, представена от материализиращата метризираща елементарна същностно-стратифицирана икономика (materalizing metrizing elementary essentially-stratified economy), съдържаща директната зависимост между ценностната икономика и паричната
икономика (непосредственото преминалаване от ценностната към паричната
икономика) (фиг. 4). В нея се осъществява материализиращо метризиращо
икономическо
опредметяване*
(materalizing
metrizing
economic
objectification)
[материализиращо
метризиращо
същностностратификационно икономическо преобразование* (materalizing metrizing
essentially-stratified economic transformation)].
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Натурална
икономика

Парична
икономика

Ценностна
икономика

Трудова
икономика

Фиг. 4. Материализираща метризираща елементарна
същностно-стратифицирана икономика (маркирана
с пунктираната линия)

КОМПАКТНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА*
(compact /folded/ essentially-stratified economy) – вж. същностностратифицирана икономика.
КОМПАКТНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА
(compact /folded/ essentially-stratified economy) (ки) – във:
компактна същностно-стратифицирана икономика (вж. същностностратифицирана икономика);
компактна опростена същностно-стратифицирана икономика.
КОМПАКТНО ВЛАГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА*
(functional economic spaces compact injection) – вж. влагане /инектиране/ на
функционални икономически пространства.
КОМПАКТНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (compact economic
mapping) – вж. компактен икономически оператор.
КОМПАКТНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (compact economic set)
– компактно множество (compact set) в икономическа среда; икономическо
множество X, конституиращо компактно икономическо пространство и притежаващо неговите свойства; такова икономическо подмножество M на топологичното икономическо пространство X, щото всяка безкрайна икономическа последователност {xi , i ∈ Z } съдържа подпоследователност, която е сходяща към някаква икономическа точка x0 на икономическото пространство
129

603

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------X. Ако x0 ∈ M , тогава M се арича компактно в себе си икономическо множество* (inward compact economic set). Компактното в себе си икономическо
множество е компактно икономическо пространство в индуцирана от X икономическа топология. Обратно, всяко компактно икономическо множество
на метричното икономическо пространство се проявява в индуцираната от X
икономическа топология като компактно икономическо пространство.
КОМПАКТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (compact economic
space) – компактно пространство (compact space) в икономическа среда; топологично икономическо пространство, което притежава свойството икономическа компактност; такова множество от икономически елементи K, разположено в метричното икономическо пространство X, при което всяка възможна
подпоследователност от елементи на K е сходяща икономическа последователност. В случай че границите на тези подпоследователности принаделжат
на K, тогава то е компактно икономическо пространство в себе си. Условие за
компактността на икономическото пространство K, разположено в метричното пространство X, е за всяко число ε > 0 да съществува крайна ε-мрежа за K
или, което е същото, всеки икономически елемент на K да попада в εоколността на поне едно крайно число елементи на икономическото пространство X. Във важни нормирани функционални икономически пространства X
икономическото множество от елементи K е компактно тогава и само тогава,
когато е равномерно ограничено и равностепенно непрекъснато, т.е. когато
x ≤ const и x(t + h) − x(t ) → 0,
h →0

независимо от x ∈ K . Метризируемото компактно икономическо пространство
е икономичеки компакт (вж. метризируемо топологично икономическо пространство и метризируем икономически компакт). Понякога под компактно
икономическо пространство се подразбира бикомпактно икономическо
пространство. На компактното икономическо пространство съответствува
компактното икономическо множество.
КОМПАКТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (compact economic
space) (ки) – във:
изброимо компактно икономическо пространство;
компактно икономическо пространство;
компактно икономическо пространство в себе си;
финално компактно икономическо пространство.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПАКТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО В СЕБЕ СИ*
(compact economic space in o.s.) – компактно икономическо пространство, в
което всяка съдържаща се в него сходяща икономическа подпоследователност
(вж. сходяща икономическа последователност) от елементи на икономическото множество K на метричното икономическо пространство X съдържа и
своите граници.
КОМПАКТНО ТОПОЛОГИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (compact topological economic space) – такова топологичното икономическо пространство X, щото от всяко негово семейство {Rι} от отворени икономически множества, което покрива X, може да се избере подсемейство, което също покрива X.
КОМПАКТНОСТ (compactness) (кд) – във:
икономическа компактност;
КОМПАНИЯ (company) (кд) – във:
финансова компания (в макр.).
КОМПАУНДИРАЩА
ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА*
(compaunding
economic connection /linkage/) – входно въздействие, предавано на управляемата икономическа подсистема (като подсистема на системата на икономическо управление), което е функционално и непосредствено свързано с действуващите върху нея смущаващи (нарушаващи, отклоняващи) въздействия (вж.
нарушаващи въздействия върху икономическата система), с цел да се намали
(да се компенсира) влиянието на тези смущения върху управляваните (респ.
регулираните) изходни икономически въздействия, индуцирани от управляемата подсистема. Компаундиращата икономическа връзка е основен принцип на
икономическото управление по смущения (нарушения), наречен принцип
на компенсирането* (compensation principle). За разлика от обратната икономическа връзка компаундиращата икономическа връзка не влияе върху устойчивостта на системата на икономическо управление. Затова преимуществено тя се прилага в комбинираните системи на икономическо управление, тъй
като най-вече се осъществява само по основните смущения, които са достъпни
за наблюдаване и измерване. Могат да бъдат разграничени линейни компаундиращи икономически връзки* (linear compaunding economic connections
/linkages/) и нелинейни компаундиращи икономически връзки* (nonlinear
compaunding economic connections /linkages/), както и такива с постоянни и с
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------променливи параметри. Параметрите на компаундиращите икономически
връзки се определят от условията на задачата за икономическо управление
(респ. за експлицитно-обусловеното икономическо регулиране). Изборът на
тези параметри се основава върху постановките на теорията за икономическата
инвариантност (за инвариантността на системите на икономическо управление). Възможностите за пълно компенсиране (т.е. за абсолютна инвариантност) обикновено са ограничени от условията на икономическата реализуемост
на компаундиращите връзки. Затова в действителните системи на икономическо управление пълно компенсиране или свръхкомпенсиране на влиянието на
смущаващите въздействия може да се извърши само при установени режими
на тези системи.
КОМПЕНСАЦИОНЕН КРИТЕРИЙ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА КАЛДОР, Н., И ХИКС, ДЖ. (Kaldor-Hicks compensation
criterion of the social welfare) (в микр.) – предложен от Никълъс Калдор и Джон
Хикс критерий за общественото благосъстояние (в микр.), основаващ се на
компенсационен принцип в икономиката на благосъстоянието
(compensation principle in the welfare economics). Да предположим, че е замислена икономическа реформа (икономическа промяна), която ще направи едни
индивиди печеливши, а други (в микр.) – губещи. Можем да попитаме евентуалните печеливши индивиди колко биха платили, за да се осъществи промяната, а евентуалните губещи индивиди (в микр.) – колко биха платили, за да не
се извърши тази промяна. Ако печелившите са готови да платят повече от губещите, това според критерия на Н. Калдор и Дж. Хикс означава, че икономическата промяна представлява подобряване на общественото благосъстояние,
тъй като печелившите могат да компенсират загубите на губещите и да реализират за себе си нетна печалба. Компенсационният критерий на Н. Калдор и
Дж. Хикс преценява алтернативните ситуации върху основата на паричните
оценки на различните индивиди, но при положение, че пределната полезност
на парите за всички е една и съща.
Смята се обаче, че това предположение е абсурдно, тъй като разпределението на доходите е неравно. И наистина, да предположим, че има двама субекти: милионерът A и беднякът B, чийто доход е 2000 парични единици. Ако
правителството предвижда икономическа промяна, за която милионерът A е
готов да плати 1000 парични единици, за да бъде тя осъществена, а беднякът B
– 500 парични единици, за да я предотврати, то според критерия на Н. Калдор
и Дж. Хикс тази промяна означава нарастване на общественото благосъстоя132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние, тъй като за индивида A нетната печалба е от 500 парични единици, която
остава след като бъде компенсиран индивида B с останалите 500 парични единици. Но за милионера печалбата от 1000 парични единици е нищожна, докато
за бедняка загубата от 500 парични единици много голяма. Това е така, защото
пределната полезност на парите за бедняка е много по-голяма от пределната
полезност на парите за милионера. Ето защо планираната икономическа промяна в действителност (в противоречие с критерия на Н. Калдор и Дж. Хикс)
ще доведе до намаляване на общественото благосъстояние. Този критерий би
бил адекватна мярка за измерване на общественото благосъстояние само ако
пределната полезност на парите би била еднаква за всички членове на обществото.
КОМПЕНСАЦИОННО
ИЗМЕНЕНИЕ
НА
ДОХОДА
(income
compensational varition) (в микр.) – общо понятие за компенсационно изменение
на дохода за новия продукт (в микр.) и компенсационно изменение на дохода
за новата цена (в микр.).
КОМПЕНСАЦИОННО ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОХОДА ЗА НОВИЯ ПРОДУКТ (income compensational varition for new product) (в микр.) – онова изменение на дохода на потребителя, което компенсира правото му да ползва нов
продукт.
КОМПЕНСАЦИОННО ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОХОДА КЪМ НОВАТА ЦЕНА (income compensational varition to new price) (в микр.) – онова изменение на
дохода на потребителя, което е необходимо, за да му компенсира увеличението на цената на определен, купуван от него продукт (на продуктовата цена).
КОМПЕНСИРАНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (compensated wage elasticity) (в микр.) – кратко наименование
на понятието за компенсирана еластичност трудовото предлагане към заплащането на трудовия фактор (в микр.).
КОМПЕНСИРАНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТРУДОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ
КЪМ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (compensated elasticity of
labour supply to wage) (в микр.) – еластичност на трудовото предлагане (в
микр.) към заплащането на трудовия фактор, която се намира в съответствие с
ефекта на заместването върху трудовото предлагане от нарастването на
реалната работна заплата (в микр.). Показва с колко процента нараства тру133

607

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------довото предлагане [пазарното работно време (в микр.)] на индивида, ако с
един процент се увеличи заплащането на неговия труд за единица време [работната заплата (в микр.)] [т.е. ако с един процент се повиши цената на
трудовия фактор (в микр.)], при положение че е извършено мисленото съкращаване на дохода (което се прилага при разлагането на пълния ефект).
КОМПЕНСИРАНА КРИВА (compensated curve) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” (в
микр.);
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” по
Слуцки, Е. (в микр.);
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” по
Хикс, Дж. (в микр.);
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене (в микр.);
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Слуцки, Е. (в
микр.);
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Хикс, Дж. (в
микр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане (в микр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Слуцки, Е.
(в микр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Хикс, Дж.
(в микр.).
КОМПЕНСИРАНА
КРИВА
НА
ПРОДУКТОВОТО
ТЪРСЕНЕ
(compensated product demand curve) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене (в микр.);
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Слуцки, Е. (в
микр.);
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Хикс, Дж. (в
микр.).
КОМПЕНСИРАНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПО СЛУЦКИ, Е. (compensated product demand curve according to Slutsky) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Слуцки, Е. (в
микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПЕНСИРАНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПО ХИКС,
ДЖ. (compensated product demand curve according to Hicks) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Хикс, Дж. (в
микр.).
КОМПЕНСИРАНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ
(compensated product supply curve) (ки) – във:
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане (в микр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Слуцки, Е.
(в микр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Хикс, Дж.
(в микр.).
КОМПЕНСИРАНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ ПО
СЛУЦКИ, Е. (compensated product supply curve according to Slutsky) (ки) – във:
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Слуцки, Е.
(в микр.).
КОМПЕНСИРАНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ ПО
ХИКС, ДЖ. (compensated product supply curve according to Hicks) (ки) – във:
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Хикс, Дж.
(в микр.).
КОМПЕНСИРАНА КРИВА ”ЦЕНА – ИКОНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ” (compensated “price – economic consumption” curve) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива ”цена – икономическо потребление” (в
микр.);
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” по
Слуцки, Е. (в микр.);
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” по
Хикс, Дж. (в микр.).
КОМПЕНСИРАНА КРИВА “ЦЕНА – ИКОНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ” ПО СЛУЦКИ, Е. (compensated “price – economic consumption” curve
according to Slutsky) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” по
Слуцки, Е. (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПЕНСИРАНА КРИВА “ЦЕНА – ИКОНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ” ПО ХИКС, ДЖ. (compensated “price – economic consumption” curve
according to Hicks) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” по
Хикс, Дж. (в микр.).
КОМПЕНСИРАНА ЛИНИЯ (compensated line) (ки) – във:
потребителна доходно-компенсирана бюджетна линия (в микр.);
потребителна доходно-компенсирана бюджетна линия на Слуцки, Е. (в
микр.);
потребителна доходно-компенсирана бюджетна линия на Хикс, Дж. (в
микр.).
КОМПЕНСИРАНЕ (compensation) (кд) – във:
макроикономическа политика на компенсиране на цикъла (в макр.);
принцип на компенсирането (вж. компаундираща икономическа връзка).
управлявана политика на компенсиране на цикъла (в макр.).
КОМПЕНСИРАНЕ НА ЦИКЪЛА (cycle compensation) (ки) – във:
макроикономическа политика на компенсиране на цикъла (в макр.);
управлявана политика на компенсиране на цикъла (в макр.).
КОМПЕНСИРАНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (compensated product
supply) (ки) – във:
приходно-компенсирано продуктово предлагане (в микр.).
КОМПЕНСИРАНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (compensated product
demand) (ки) – във:
доходно-компенсирано продуктово търсене (в микр.);
доходно-компенсирано продуктово търсене по Слуцки, Е. (в микр.);
доходно-компенсирано продуктово търсене по Хикс, Дж. (в микр.);
крива на компенсираното продуктово търсене (в микр.);
функция на доходно-компенсираното продуктово търсене по Слуцки, Е.
(в микр.);
функция на доходно-компенсираното продуктово търсене по Хикс, Дж. (в
микр.).
КОМПЕНСИРАНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ ПО
(compensated product demand according to Slutsky) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------доходно-компенсирано продуктово търсене по Слуцки, Е. (в микр.);
функция на доходно-компенсираното продуктово търсене по Слуцки, Е.
(в микр.).
КОМПЕНСИРАНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ ПО ХИКС, ДЖ.
(compensated product demand according to Hicks) (ки) – във:
доходно-компенсирано продуктово търсене по Хикс, Дж. (в микр.);
функция на доходно-компенсираното продуктово търсене по Хикс, Дж. (в
микр.).
КОМПЕНСИРАНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (compensated product
supply) (ки) – във:
приходно-компенсирано продуктово предлагане по Слуцки, Е. (в микр.);
приходно-компенсирано продуктово предлагане по Хикс, Дж. (в микр.);
функция на приходно-компенсираното продуктово предлагане по Слуцки,
Е. (в микр.);
функция на приходно-компенсираното продуктово предлагане по Хикс,
Дж. (в микр.).
КОМПЕНСИРАНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ ПО СЛУЦКИ, Е.
(compensated product supply according to Slutsky) (ки) – във:
приходно-компенсирано продуктово предлагане по Слуцки, Е. (в микр.);
функция на приходно-компенсираното продуктово предлагане по Слуцки,
Е. (в микр.).
КОМПЕНСИРАНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ ПО ХИКС, ДЖ.
(compensated product supply according to Hicks) (ки) – във:
приходно-компенсирано продуктово предлагане по Хикс, Дж. (в микр.);
функция на приходно-компенсираното продуктово предлагане по Хикс,
Дж. (в микр.).
КОМПЕНСИРАЩ ДОХОД* (compensatory income) (в микр.) (*) – доход,
който съответствува на спомагателната потребителна доходно-компенсирана
бюджетна линия (в микр.), използвана при разлагането на пълния ефект от
промяната в цената върху оптималното продуктово търсене (в микр.) на потребителен ефект на заместването (в микр.) и потребителен ефект на дохода
(в микр.). Различават се компенсиращ доход по Е. Слуцки (в микр.), и компенсиращ доход по Дж. Хикс (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПЕНСИРАЩ ДОХОД (compensatory income) (ки) – във:
компенсиращ доход;
компенсиращ доход на Слуцки, Е. (в микр.);
компенсиращ доход на Хикс, Дж. (в микр.).
КОМПЕНСИРАЩ ДОХОД НА СЛУЦКИ, Е.* (Slutsky compensatory income)
(в микр.) (*) – доход, който съответствува на спомагателната потребителна
доходно-компенсирана бюджетна линия (в микр.), използвана при разлагането
на пълния ефект от промяната в цената върху оптималното продуктово търсене (в микр.) на потребителен ефект на заместването на Е. Слуцки (в
микр.), и потребителен ефект на дохода на Е. Слуцки (в микр.).
КОМПЕНСИРАЩ ДОХОД НА ХИКС, ДЖ.* (Hicks compensatory income) (в
микр.) (*) – доход, който съответствува на спомагателната потребителна доходно-компенсирана бюджетна линия (в микр.), използвана при разлагането
на пълния ефект от промяната в цената върху оптималното продуктово търсене (в микр.) на потребителен ефект на заместването на Дж. Хикс (в
микр.), и потребителен ефект на дохода на Дж. Хикс (в микр.).
КОМПЕНСИРАЩ ПРИХОД* (compensatory revenue) (в микр.) (*) – доход,
който съответствува на спомагателната производствена приходнокомпенсирана линия (в микр.), използвана при разлагането на пълния ефект от
промяната в цената върху оптималното продуктово предлагане (в микр.) на
производствен ефект на заместването (в микр.) и производствен ефект на
дохода (в микр.). Различават се компенсиращ приход по Е. Слуцки (в микр.), и
компенсиращ приход по Дж. Хикс (в микр.).
КОМПЕНСИРАЩ ПРИХОД (compensatory revenue) (ки) – във:
компенсиращ приход;
компенсиращ приход по Слуцки, Е. (в микр.);
компенсиращ приход по Хикс, Дж. (в микр.).
КОМПЕНСИРАЩ ПРИХОД ПО СЛУЦКИ, Е.* (compensatory revenue
according to Slutsky) (в микр.) (*) – приход, който съответствува на спомагателната производствена приходно-компенсирана линия (в микр.), използвана
при разлагането на пълния ефект от промяната в цената върху оптималното
продуктово предлагане (в микр.) на производствен ефект на заместването по
Е. Слуцки (в микр.), и производствен ефект на дохода по Е. Слуцки (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПЕНСИРАЩ ПРИХОД ПО ХИКС, ДЖ.* (compensatory revenue
according to Hicks) (в микр.) (*) – приход, който съответствува на спомагателната производствена приходно-компенсирана линия (в микр.), използвана при
разлагането на пълния ефект от промяната в цената върху оптималното продуктово предлагане (в микр.) на производствен ефект на заместването по
Дж. Хикс (в микр.), и производствен ефект на дохода по Дж. Хикс (в микр.).
КОМПЕНСИРАЩА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (compensating fiscal policy)
(ки) – във:
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
КОМПЕНСИРАЩА БЮДЖЕТНОНЕУРАВНОВЕСЯВАЩА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (compensating budget-disequilibrating fiscal policy) (ки) – във:
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
КОМПЕНСИРАЩА БЮДЖЕТНОНЕУРАВНОВЕСЯВАЩА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (compensating budget-disequilibrating
combined fiscal policy) (в макр.) (*) – комбинирана бюджетна политика (в
макр.), която едновременно не предизвиква промяна в макроикономическата
активност (в макр.) [респ. в обема на реалния брутен вътрешен продукт (в
макр.)] и предизвиква промяна в бюджетния дефицит (в макр.) [респ. в бюджетния суфицит (в макр.)]. Същото е като като компенсираща комбинирана
бюджетна политика (в макр.).
КОМПЕНСИРАЩА БЮДЖЕТНОНЕУРАВНОВЕСЯВАЩА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА (compensating budget-disequilibrating combined policy)
(ки) – във:
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
КОМПЕНСИРАЩА БЮДЖЕТНОНЕУРАВНОВЕСЯВАЩА ПОЛИТИКА
(compensating budget-disequilibrating policy) (ки) – във:
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПЕНСИРАЩА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА*
(compensating combined fiscal policy) (в макр.), продуктовокомпенсираща
комбинирана бюджетна политика (в макр.), неутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.), продуктовонеутрална комбинирана бюджетна
политика (в макр.), (*) – комбинирана бюджетна политика, която при постоянни други условия (и при дадените конкретни обстоятелства) не предизвиква промяна на равновесния обем на реалния брутен вътрешен продукт (в
макр.) [респ. на макроикономическата активност (в макр.)]. При нея намалението на равновесния брутен вътрешен продукт (в макр.), което се индуцира
от нарастването на данъците (в макр.), се компенсира от онова негово увеличение, което се индуцира от нарастването на правителствените разходи (в
макр.). Както и в обратното направление: увеличението на равновесния обем
на брутния вътрешен продукт, което се индуцира от намалението на данъците,
се компенсира от онова негово намаление, което се индуцира от снижаването
на правителствените разходи. Компенсиращата комбинирана бюджетна политика е винаги компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.), значи и разновидност на бюджетнонеуравновесяващата комбинирана бюджетна политика (в макр.) (в макр.).
КОМПЕНСИРАЩА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА
(compensating combined fiscal policy) (ки) – във:
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
продуктовокомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.)).
КОМПЕНСИРАЩА
КОМБИНИРАНА
ПОЛИТИКА
(compensating
combined policy) (ки) – във:
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
продуктовокомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.)).
КОМПЕНСИРАЩА ПОЛИТИКА (compensating policy) (ки) – във:
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
продуктовокомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.)).
КОМПЕНСИРАЩИ РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ТРУДА (compensating labour wage differences) (в микр.), изравняващи различия
във възнаграждението на труда (в микр.), – различия във възнаграждението
на труда (в микр.), които произтичат от различията в характеристиките на работните места. Те са средство да бъдат компенсирани работниците за различията в извършваната от тях работа. Компенсиращите (изравняващите) различия
в заплащането на труда са обусловени от следните по-конкретни фактори: различие в разходите за обучение; различие в разходите за упражняване на придобитата професия; различие в степента на трудност и непривлекателност на
извършваната работа; различие в степента на риска при извършване на работата; различие в количеството време, необходимо за адаптиране към професията;
различие в степента на заетостта; различие в периода на заетост; различие в
престижа на професиите; различие в обкръжаващата среда; различие в издръжката на живота в различните райони.
КОМПЕНСИРАЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ (prices compensated
change) (ки) – във:
въздействие на потребителното компенсиращо изменение на цените (в
микр.);
въздействие на потребителното компенсиращо изменение на цените
върху оптималната пределна полезност на парите (в микр.);
въздействие на потребителното компенсиращо изменение на цените
върху оптималния потеребителски избор (в микр.);
въздействие на производственото компенсиращо изменение на цените (в
микр.);
въздействие на производственото компенсиращо изменение на цените
върху оптималната пределна стойност на парите (в микр.);
въздействие на производственото компенсиращо изменение на цените
върху оптималния производителски избор (в микр.);
потребително компенсиращо изменение на цените (същото като потребителен ефект на заместването на Дж. Хикс (в микр.));
производствено компенсиращо изменение на цените (в микр.) (същото като производствен ефект на заместването на Дж. Хикс (в микр.)).
141

615

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПЕНСИРАЩО ФИНАНСИРАНЕ (compensated finance) – вж. Елвин
Хансен.
КОМПЕНСИРАЩО ФИНАНСИРАНЕ (compensated finaning) (в макр.) –
макроикономически инструмент, при който чрез повтарящи се за продължително време небалансирани бюджети се постига стабилизация на обема на
производството.
КОМПЛЕКС (complex) (ки) – във:
клетъчен икономически комплекс (вж. клетъчно икономическо пространство);
симплициален икономически комплекс.
КОМПЛЕКСЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ
ПЪЛНИ РАЗХОДИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД* (complex method of
determination on individual full economic labour cost) (*) – предложен от К. Миркович метод за определяне на формираните при отделния производител пълни
разходи на икономически труд на създадените от него отделни видове продукти, при който включените в тях косвени разходи на икономически труд се изчисляват приближено чрез смесено използване и продуктови и отраслови коефициенти на пълните разходи на икономически труд на производително из1
разходваните физически производсдтвени икономически фактори.
1

Настоящата статия представлява част от книгата: Миркович, К. Формиране и моделиране на общественонеобходимите разходи на труд. София, 2019. Приложение 02
към Енциклопедия на икономическата система (Интернет, www.Kamen Mirkovich.
com).

Един от най-съществените проблеми при определянето на общественонеобходимите разходи на икономически труд е да се обхване системата от сложни зависимости между отделните производства, по чиято линия се формират
пълните разходи на икономически труд. Пълните разходи на икономически
труд (изразени в работно време) (вж. и общественонеобходими пълни разходи
на икономически труд), съдържащи се в една специфична единица продукт
(вж. икономически продукт), са сумата от преките разходи на жив икономически труд, направени за производството на тази единица продукт (вж. преки
разходи на икономически труд и общественонеобходими преки разходи на
икономически труд), и нейните косвени разходи на овеществен икономически
труд (вж. косвени разходи на икономически труд и общественонеобходими
косвени разходи на икономически труд), които от своя страна са пълните раз142
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ходи на икономически труд, съдържащи се в частта от продуктите, които като
средства за производство са изразходвани да производството на въпросната
единица продукт (и където преките и косвените разходи на икономически труд
също са изразени в работно време).
Въпреки наличието на теоретична база определянето (в работно време) на
пълните разходи на икономически труд на продуктите на икономическото
производството практически се оказва трудна задача. Тя е свързана с разработването на пълен междупродуктов баланс, в който участват десетки и дори
стотици хиляди позиции (сравни с междупродуктов баланс на междуотрасловите връзки, вж. баланс на междуотрасловите връзки (в икон.)). Нито е
възможно, нито пък е необходимо и оправдано да се проследят в пълнота
всички производствени връзки помежду им, които впрочем постоянно се променят. Затова в литературата се предлагат и други, косвени методи за изчисляване на пълните икономически трудови разходи (обичайно наричани пълна
икономически трудоемкост) на продуктите.
За тази цел според А. Я. Боярский може да се използва наличната инфор1
мация за разходите за работна заплата . Приема се, че разходите за работна
заплата са пропорционални на разходите на труд и тогава пълните разходи за
работната заплата ще изразяват пълната стойност. Това е т. нар. метод на
очистената себестойност, при който
1

Боярский, А. Я. Математико-экономические очерки. Госстатиздат, М., 1962, с. 112.

X j = a1 j X 1 + a 2 j X 2 + ... a nj X n + Z j ,

където:
Xj е пълната себестойност на единица от j-тия вид продукт;
aij – техническите коефициенти на междупродуктовите връзки;
n – броят на видовете продукти;
Zj – преките разходи за работна заплата при производството на единица от
j-тия вид продукт.
Пълната стойност Θj на единица от този продукт се определя с помощта
на коефициент на пропорционалност Wj, така че X j = W j Θ j . Тук обаче се запазват не само трудностите, които се пораждат от използването на пълния
междупродуктов баланс, но се появяват и нови. Пропорциите между работните
заплати не са точно отражение на пропорциите между преките разходи на
труд.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Стремежът да се намалят трудностите, произтичащи от използването на
пълния междупродуктов баланс, намира реализация в един комбиниран метод,
1
интерпретиран от Л. Ф. Комина . Според този метод пълната трудоемкост може да се определи по формулата
1

Комина, Л. Ф. Полные трудовые затраты. Издательство “Экономика”, М., 1969, с. 87.
n

Cj =

∑ aij T j + α j + Z j ,
i =1

където:
Cj е пълната трудоемкост на една натурална единица от j-тия вид продукт;
aij – техническият коефициент (в стойностно изражение) за разход на
предмет на труда от i-тия вид за производството на една натурална единица на
продукт от j-тия вид;
Ti – коефициентът на пълните разходи на труд (изразен в работно време)
за производството на един лев продукт от i-тия отрасъл, установен с помощта
на стойностния баланс на междуотрасловите връзки;
αj – пълните разходи на труд (в работно време) съдържащи се в начислената в j-тия вид продукт амортизация;
tj – преките разходи на труд (в работно време) за производството на една
натурална единица продукт от j-тия вид.
Разходите на жив труд се установяват непосредствено в работно време, а
разходите на овеществен труд – с помощта на стойностния баланс на междуотрасловите връзки, като се изчислява отрасловата пълна трудоемкост в работно време на един лев продукт. По такъв начин се гарантира точност в определянето на пълната трудоемкост само в рамките на пряката трудоемкост.
Всички останали разходи на труд в крайна сметка са определени с помощта на
цените, по които е построен междуотрасловият баланс и които се отличават
със значителни отклонения от обществените разходи на труд.
Н. П. Федоренко и И. А. Машинский предлагат при установяването на
пълната трудоемкост на отделните изделия да се приложи т. нар. стъпаловиден
1
метод . При него в по-пълна степен се използва измерването на трудоемкостта
непосредствено в работно време. Това се извършва с помощта на формулата
1

Машинский, Н. А. Народнохояственная трудоëмкость продукции. Издательство
“Наука”, М., 1966.

Т нх = Т з + Т пб + ∑ У р ( Т зс + Т пс + Т с ),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където:
Тнх е народностопанската, т.е. пълната трудоемкост на съответния продукт;
Тз – заводската трудоемкост на този продукт в т. нар. базово предприятие;
Тпб – разходите на труд, съдържащи се в изхабяването на основните фондове при производството на продукта;
Ур – съответната, изразходвана при производството на продукта, част от
разходите на суровини, материали, гориво, електроенергия и други произведени в т. нар. доставящи предприятия;
Тпс – разходите на труд, съдържащи се в изхабяването на основните фондове при производството на продуктите в доставящите предприятия;
Тс – коефициентът на разходите на овеществен труд, съдържащи се в суровините, материалите и т.н. , изразходвани при производството на продуктите
в доставящите предприятия.
Тук непосредствено в работно време се измерва не само пряката, но и част
от косвената трудоемкост. Проследяват се връзките между предприятията и
отраслите до определен момент, например до трета степен. Приема се, че след
тази степен отклоненията ще бъдат достатъчно малки и няма да имат особено
значение при установяването на пълната трудоемкост на отделните продукти.
Този метод обаче може да има само ограничено приложение в малък брой тясно взаимосвързани помежду си отрасли. Не случайно Л. Ф. Комина подчертава
слабото икономическо обосноваване на агрегирането на показателите, което
води до непълно отчитане на междуотрасловите връзки, възникващи на раз1
лични стадии от производството на продукта . В повечето случаи и след третата степен на междупроизводствените връзки ще остава значителна част от трудоемкостта, която ще трябва да се установява с помощта на стойностния баланс.
1

Комина, Л. Ф. Полные икономически трудовые затраты. Цит. изд., с. 27.

1. Извеждане на комплексния метод за определяне на индивидуалните
пълни разходи на икономически труд
Направените досега в теорията и в практиката усилия показват, че решението на разглеждания проблем се ограничава, от една страна, от възможностите да бъде използван в определена степен балансът на междуотрасловите
връзки и, от друга страна, от изискването за точност, които могат до си предявят към пълните разходи на икономически труд. Според К. Миркович измер145
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ването им трябва да се извършва на етапи, като постепенно се разширява
кръгът на продуктите, носители на тези разходи. В тази статия изложението е насочено към индивидуалните пълни разходи на икономически труд
(фактически и нормативни), накратко наричани само пълни разходи на икономически труд, както и включените в тях преки и косвени разходи на икономически труд.
Целесъобразно е да се започне с установяването на пълните разходи на
икономически труд само на основни продукти, които се отличават със своята
масовост и поглъщат значителна част от целокупния икономически труд на
нацията. Съвкупността от тези продукти (i = 1, 2, ..., m ) се означава като първо
подмножество, където m е броят на видовете продукти, включени в първото
подмножество. На останалите продукти, които се произвеждат в народното
стопанство и чиято съвкупност е второ подмножество, пълните разходи на
икономически труд могат да се определят на по-късен етап. Разделянето на
множеството на всички продукти i = 1 , 2 , ..., I , i ∈ I , на посочените две
подмножества води до образуването на две съставки на пълните разходи на
икономически труд на продуктите от първото подмножество: τ1i и τ 2 i , така че τ1i + τ 2 i = τ i (i = 1, 2, ..., m ).
Първата съставка τ1i включва (1) преките разходи на икономически труд
(изразени в работно време) (които са част от пълните разходи на икономически труд) за производството на единица от i-тия продукт от първото подмножество и (2) тази част от неговите косвени разходи (също изразени в работно
време) (които са друга част от пълните разходи на икономически труд), която
се формира от преките разходи на икономически труд за производството на
включените в първото подмножество продукти и изразходвани за производството на интересуващата ни единица продукт. Тази част е определя в рамките
на един частичен междупродуктов баланс, който обхваща производствените
връзки между продуктите от първото подмножество, изразходвани за интересуващата ни единица продукт. Първата съставка е резултат от измерването на
трудовите разходи непосредствено в работно време.
Втората съставка τ2i включва останалата част от косвените разходи на
икономически труд (които са следваща част от пълните разходи на икономически труд) на единица от i-тия продукт от първото подмножество. Тя се формира от разходите на икономически труд при производството на включените
във второто подмножество продукти, които непосредствено или чрез продуктите от първото подмножество се включват в косвените разходи на икономически труд на интересуващата ни единица продукт от първото подмножество.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тази втора съставка може да се определи в рамките на стойностния баланс на
междуотрасловите връзки, коригиран с информацията от частичния междупродуктов баланс, като съответстващи части от цената на i-тия продукт се приведат в работно време с помощта на коефициентите на отрасловите пълни разходи на икономически труд (наричани още отраслови коефициенти). Втората
съставка е резултат от измерването на пълните разходи на икономически труд
в работно време опосредствано чрез цените с всички недостатъци, които произтичат от това.
1
При така изложения комплексен метод колкото повече расте относителният дял на първата съставка и намалява този на втората, толкова повече се приближаваме да пълните разходи на икономически труд на
отделните продукти в точния им израз. При обратната тенденция величината им ще се отклонява все повече от теоретичното си значение. Ето
защо има смисъл да се установи такова съотношение между първата и втората
съставка, при което, от една страна, пълните разходи на икономически труд ще
се отклонят от точната си величина в степен, по-малка от един предварително
установен и практически допустим максимум, и, от друга страна, мащабите на
частичния междупродуктов баланс ще съответстват на възможностите на съвременните системи за събиране и обработване на икономическата информация.
1

По-подробно относно комплексния метод вж.: Миркович, К. Някои проблеми при
установяването на пълните разходи на труд чрез използуване на стойностния баланс
на междуотрасловите връзки. – Планово стопанство и статистика, кн. 1 от 1967, с.
63-69; Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси. Профиздат, С., 1973, 262 с. (с. 59-78); Миркович, К. Установяване пълната трудоемкост
на отделни видове продукти с помощта на комплексен баланс на междупродуктовите
и междуотрасловите връзки. – Статистика, кн. 3 от 1974, с. 11-25; Миркович, К.
Математически модели за определяне пълната трудоемкост на отделните продукти.
Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1976, 120 с.; Миркович, К. Математически методи и модели в политическата икономия. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1989, 428 с. (с. 192-212).

Определянето на съотношението между двете съставки в голяма степен
зависи от подхода при използването на междуотрасловия и на междупродуктовия баланс. За целта е необходимо да се разработи комплексен баланс на
междупродуктовите и междуотрасловите връзки. Неговите елементи се разполагат в четирите квадранта, посочени във фиг. 1. Междупродуктовият баланс
се отнася до продуктите, чиято пълна трудоемкост (пълни разходи на икономически труд) трябва да се установи. Подмножеството от тези продукти е оз147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начено като първо. Балансът на междуотрасловите връзки се отнася до останалите произвеждани в народното стопанство продукти (агрегирани в този баланс по отрасли). Тяхното подмножество е второ.
1
m
m+n

m

m+n

I ≡ Mik

III ≡ Pik

II ≡ Nik

IV ≡ Gik

Фиг. 1. Квадранти на комплексния баланс на междупродуктовите и междуотрасловите връзки

Елементите M ik (i , k = 1, 2, ..., m ) на първия квадрант образуват траспонираната квадратна матрица на технически коефициенти M. Всеки от тях в специфично изражение показва разходите на k-тия продукт за производството на
една специфична единица от i-тия продукт. Информацията за този квадрант се
извлича от частичния междупродуктов баланс на продуктите от първото подмножество.
Елементите N ik (i = m + 1, m + 2 , ..., m + n , k = 1, 2, ..., m ) на втория квадрант
образуват правоъгълната матрица N. Всеки от тях в специфично изражение
показва разходите на k-тия продукт за производството на една парична единица продукт, произведен от i-тия отрасъл на производството. Информацията за
този квадрант се извлича от един междупродуктово-междуотраслов баланс,
който показва производствените връзки в посока от първото към второто подмножество от продукти. Второто подмножество е представено в парично изражение и е агрегирано по отраслите на стойностния баланс на междуотрасловите връзки.
Елементите Pik (i = 1, 2 , ..., m , k = m + 1, m + 2 , ..., m + n ) на третия квадрант
образуват правоъгълната матрица P. Всеки от тях в парично изражение показва разходите на продукт, произведен в k-тия отрасъл, за производството на
една специфична единица продукт от i-тия вид. Информацията за този
квадрант се извлича от един междуотраслово-междупродуктов баланс, който
показва производствените връзки в посока от второто към първото подмножество от продукти. Второто подмножество е представено в парично изражение и е агрегирано по отраслите на стойностния баланс на междуотрасловите
връзки.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Елементите G ik (i , k = m + 1, m + 2 , ..., m + n ) на четвъртия квадрант образуват квадратната матрица G. Всеки от тях в парично изражение показва разходите на продукт, произведен в k-тия отрасъл, за производството на една парична единица продукт от i-тия отрасъл. Информацията за този квадрант може
да се извлече от един коригиран стойностен баланс на междуотрасловите
връзки, който показва производствените връзки вътре във второто подмножество от продукти. Елементите на коригирания баланс са равни на съответните
разлики между елементите на пълния стойностен баланс, разработван в статистическата отчетност, и стойностния израз на потоците от продукти, които
са
включени
в
частичния
междупродуктов,
междупродуктовомеждуотрасловия и междуотраслово-междупродуктовия баланс.
За установяване на пълните разходи на икономически труд на отделните
продукти от първото подмножество при този подход е необходима и информация за преките разходи на икономически труд (изразени в работно време)
α i (i = 1, 2 , ..., m ) за производството на една специфична единица продукт от
първото подмножество (т.нар. продуктови преки разходи на икономически
труд) и за преките разходи на икономически труд (изразени в работно време)
ri (i = m + 1, m + 2 , ..., m + n ) за производството на един лев продукт от второто
подмножество (т.нар. отраслови преки разходи на икономически труд), където
с m е означен броят на видовете продукти от първото подмножество (включени в частичния междупродуктов баланс), а n е броят на отраслите, които произвеждат продуктите от второто подмножество (и които отрасли са включени
в коригирания стойностен баланс на междуотрасловите връзки).
Според предложения тук комплексен метод пълните разходи на икономически труд (в работно време) τi на продуктите от първото подмножество се формират и определят чрез модела
m+n

m

(1) τ i =

∑ M ik τ k

+

k =1

∑ Pik Tk , + α i ,

i = 1, 2 ,..., m ,

k = m +1

или във векторно-матричен израз –
( 2 ) τ = M τ + PT + α ,

където:
τ i , τ k са пълните разходи на икономически труд (в работно време) на една
специфична единица от i-тия (респ. от k-тия) вид продукт (i , k = 1, 2, ..., m );

τ – m-мерният вектор-стълб, съставен от елементите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------τ i (i = 1, 2 , ..., m );
Ti , Tk – пълните разходи на икономически труд (в работно време) на една

парична единица продукт, произведен в i-тия (респ. в k-тия) отрасъл на производството (i , k = m + 1, m + 2, ..., m + n );
T – n-мерният вектор-стълб, съставен от елементите
Ti (i = m + 1, m + 2 , ..., m + n );

α – m-мерният вектор-стълб, съставен от елементите
α i ( i = 1, 2 , ..., m ).
m

Елементите на вектора M τ + α , респ. на ∑ M ik τ k + α i , представляват пърk =1
m+n

вата съставка τ1i, а елементите на вектора PT, респ. на ∑ Pik Tk , – втората съсk = m +1

тавка τ2i на пълните разходи на икономически труд τi. Следователно
τ = τ1 + τ 2 ,
τ1 = M τ + α ,
τ 2 = PT ,

където
τ1 = {τ11 , τ11 , ... τ1m },
τ 2 = {τ 21 , τ 21 , ... τ 2 m }.

Формирането на пълните разходи на икономически труд се извършва в
рамките на подсистемата
τ=

E
( PT + α ),
E−M

чийто изход те представляват (вж. фиг. 2).
α

х

τ

Е

PT

M

Фиг. 2. Подсистема на образуването на пълните разходи
на икономически труд в първото подмножество
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тази подсистема има два успоредно свързани векторни входа – α и PT, и
един векторен изход – τ. Матрицата на специфично изразените технически коефициенти M на частичния междупродуктов баланс играе ролята на оператор
за икономическо регулиране (вж. оператор на регулиращата икономическа
подсистема). Тоест
∞


τ =  lim ∑ M x  ( PT + α ),
x=0



където
lim M

x

x→∞

= 0.

Това показва, че разглежданият тук обективен процес, участващ във формирането на пълните разходи на икономически труд на отделните видове продукти
от първото подмножество, е сходящ.
Векторът α на преките разходи на икономически труд от първото подмножество (вж. векторна икономическа величина) е външна величина както за
системата на частичния баланс на междупродуктовите връзки, така и за системата на комплексния баланс на междупродуктовите и междуотрасловите връзки. Векторът PT на пълните разходи на икономически труд на изразходваните
продукти, принадлежащи към второто подмножество, също е външна величина по отношение на системата на частичния баланс на междупродуктовите
връзки. По отношение на комплексния баланс обаче векторът PT е вътрешна
величина, фактор, чието определяне изцяло се включва в разглежданата тук
подсистема.
Пълните разходи на икономически труд Ti на една парична единица
продукт, произведен в съответния отрасъл, към който са агрегирани продукти
от второто подмножество, може да се определи по два начина. Според първия
начин, в случай че в първото подмножество е включен ограничен кръг от продукти, разликата между пълния и коригирания стойностен баланс на междуотрасловите връзки е незначителна и та може да се пренебрегне. Тогава
m+n

(3) Ti =

∑ Gik Tk , + ri ,

i = m + 1, m + 2, ..., m + n ,

k = m +1

или във векторно-матричен израз –
( 4 ) T = GT + r ,

където:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------r е n-мерният вектор-стълб, съставен от елементите
ri ( i = m + 1, m + 2 , ..., m + n );

Gik – елементите на пълния стойностен баланс на междуотрасловите връз-

ки.
Тук, според първия начин, пълните разходи на икономически труд за една
парична единица продукт Ti се формират в рамките на подсистемата
T =

E
r.
E −G

Моделът (4) за определянето на отрасловите пълни разходи на икономически труд в работно време представя в теоретичен план взаимовръзките, по
чиято линия те се формират. Неговото прилагане на практика е свързано с
преодоляване на трудности, произтичащи от особеностите на стойностния ба1
ланс на междуотрасловите връзки . Като общ резултат от (11.2) и (11.4) се
синтезира системата
1

В това отношение интерес за нашата страна представлява методът, приложен от В.
Тодоров още през 1971 г. Този метод включва три етапа. На първия етап се осъществява: преход от коефициентите на преките разходи на средства за производство; превеждане на икономически трудовите разходи в работно време в астрономически
мерни единици; отстраняване неблагоприятното влияние от неравномерно изградените цени на еднородната продукция; приравняване на трудовите разходи на средствата на труда, създадени през минали години, към трудовите разходи в годината на
измерването им; отчитане труда, вложен във вносните средства за производство. На
втория етап при определянето на отрасловите пълни разходи на труд за един лев
продукти се извършва преход към цени на производител за различните производители и преход към средна цена на производител за цялото количество продукти в даден
отрасъл. На третия етап се отчитат транспортните разходи. (Вж. Тодоров, В. Методика за измерване народностопанската трудоемкост по отрасли. В колективната студия: Методически положения за измерване на народностопанската трудоемкост на
продукцията. В: Икономически трудове по проблемите на труда и социалното дело,
кн. XVII, серия VII. Издателство “Наука и изкуство”, С., 1976, с. 30-51.)

τ = M τ + PT + α ,
T = GT + r ,

или
τ=

E  P

r + α ,

E −M E −G


изобразена във фиг. 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------α

r

х

T

Е

Е

PT

P

τ

M

M
Фиг. 3. Система на образуването на пълните разходи на икономически труд в първото
подмножество при непълно използване на комплексния метод

Според втория начин, в случай че в първото подмножество е включен
сравнително по-голям кръг от продукти, тогава комплексният метод се прилага в неговата пълнота. В такъв случай пълните разходи на икономически труд
(в работно време) на един лев продукт от съответните отрасли, към които са
агрегирани продуктите от второто подмножество, се определя според модела
m+n

m

(5 ) Ti =

∑ N ik τ k
k =1

+

∑ Gik Tk , + ri ,

i = m + 1, m + 2, ..., m + n ,

k = m +1

или във векторно-матричен израз –
( 6 ) T = N τ + GT + r .

Тук, според втория начин, пълните разходи на икономически труд за
една парична единица продукт Ti се формират в рамките на подсистемата
T =

E
( N τ + r ),
E −G

чийто изход те представляват (вж. фиг. 4).
r

х

T

Е

Nτ

G

Фиг. 4. Подсистема на образуването на пълните разходи на
икономически труд във второто подмножество
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тази подсистема също има два успоредно свързани векторни входа – r и
Nτ, и един векторен изход – T. Матрицата на ценово изразените технически
коефициенти G на коригирания стойностен баланс на междуотрасловите връзки играе ролята на оператор за икономическо регулиране. Тоест
∞


T =  lim ∑ G x  ( N τ + r ),


x=0

където
lim G x = 0 .

x→∞

Това показва, че разглежданият тук обективен процес, участващ във формирането на пълните разходи на икономически труд на една парична единица продукт от съответните отрасли на производството, също е сходящ.
Векторът r на преките разходи на икономически труд за отраслите, към
които са агрегирани продуктите от второто подмножество, е външна величина
както за системата на коригирания стойностен баланс на междуотрасловите
връзки, така и за системата на комплексния баланс на междупродуктовите и
междуотрасловите връзки. Векторът Nτ на пълните разходи на икономически
труд на изразходваните продукти, принадлежащи към първото подмножество,
също е външна величина по отношение на системата на коригирания стойностен баланс на междуотрасловите връзки. По отношение на комплексния баланс
обаче векторът Nτ е вътрешна величина, фактор, чието определяне изцяло се
включва в разглежданата тук подсистема.
От изложеното дотук следва, че между подсистемата, при която се
определят пълните разходи на икономически труд на отделните видове
продукти (първото подмножество), и подсистемата, при която се определят отрасловите пълни разходи на икономически труд (второто подмножество), функционират сложни информационни връзки на взаимно регулиране, които ги синтезират в единна система за определяне на тези
два вида величини (вж. икономическа информация и система на икономическо
регулиране). Нейният математически модел се изразява в системата от линейни
уравнения
( 7 ) τ = M τ + PT + α ,
T = N τ + GT + r ,

тоест
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- τ M ,
  = 
T   N ,

P α 
  .
G   r 

Нейното решение е
M ,
τ 
(8)   =  E − 
 N,
T  

P 

G  

−1

α
 
r

и то е векторен изход на системата, показана във фиг. 5. От своя страна този
изход се състои от два векторни изхода – τ и T. Трансформациите PT и Nτ играят роля на твърде сложни обратни връзки на взаимно усилване на икономическите процеси в двете подсистеми (вж. икономическа подсистема и обратна икономическа връзка). Матричните оператори M, N, P и G заедно играят ролята на общ оператор за икономическо регулиране.

M

α

х

Е

τ

P

N

r

х

T

Е

G
Фиг. 5. Подсистема на образуването на пълните разходи на икономически труд в първото и във второто подмножество според
комплексния метод
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Недостатък на използването на стойностния баланс на междуотрасловите връзки при определянето на пълните разходи на икономически
труд е отражението на цените, върху чиято база той е разработен. [Вж.
стойностен баланс на междуотрасловите връзки (в макр.).] В значителна
степен това се преодолява с представения комплексен метод. При него
върху величината на пълните разходи на икономически труд не оказват
деформиращо влияние междуотрасловите отклонения на цените от своята основа – общественонеобходимите разходи на икономически труд.
Това се доказва по следния начин.
Приемаме, че всеки отрасъл от m + 1 до m + n произвежда само по един
вид продукт. При тази предпоставка пълните разходи на икономически труд на
продуктите от второто подмножество, установени с помощта на пълния междупродуктов баланс, ще означим с τi ( m + 1, m + 2, ..., m + n ). Пълните разходи на
икономически труд на всички продукти (от двете подмножества) тогава ще
бъдат
 τˆ ,
(11 .9 ) 
 0,


0
M ,
 e =  E − 
τˆ 
 N,


P
G


 


−1

α  E − M ,
  = 
r   − N,

−P
−G





−1

α
  ,
r 

където:
τ̂ е диагоналната матрица (с размерност m×m) на пълните разходи на икономически труд на продуктите от първото подмножество, съставена от елементите
τ i (i = 1, 2 , ..., m );
τ̂ – диагоналната матрица (с размерност n ×n) на пълните разходи на ико-

номически труд на продуктите от второто подмножество, съставена от елементите
τi (i = m + 1, m + 2, ..., m + n );

e – вектор, чиито елементи са равни на единица;
N – матрицата (с размерност n×m), показваща структурата на производствените потоци от първото към второто подмножество от продукти и съставена от елементите
N ik (i = m + 1, m + 2 , ..., m + n , k = 1, 2, ..., m );
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------N ik – техническият коефициент, показващ в специфично изражение разходите на k-тия вид продукт ( k = 1, 2, ..., m ) за производството на една специфична единица продукт от i-тия вид (i = m + 1, m + 2, ..., m + n );
P – матрицата (с размерност m×n), показваща структурата на производствените потоци от второто към първото подмножество от продукти и съставена
от елементите
Pik ( i = 1, 2, ..., m , k = m + 1, m + 2, ..., m + n );
Pik – техническият коефициент, показващ в специфично изражение разходите на k-тия вид продукт ( k = m + 1, m + 2, ..., m + n ) за производството на една
специфична единица продукт от i-тия вид (i = 1, 2, ..., m );
G – матрицата (с размерност n×n), показваща структурата на производст-

вените потоци вътре във второто подмножество от продукти и съставена от
елементите
G ik (i , k = m + 1, m + 2 , ..., m + n );
G ik – техническият коефициент, показващ в специфично изражение разходите на k-тия вид продукт ( k = m + 1, m + 2, ..., m + n ) за производството на
една специфична единица продукт от i-тия вид (i = m + 1, m + 2, ..., m + n );
r – вектор стълбът (с размерност n) на преките разходи на икономически

труд за производството на продуктите от второто подмножество, съставен от
елементите
ri ( i = m + 1, m + 2 , ..., m + n );
ri – преките разходи на икономически труд за производството на една

специфична

единица

продукт

i-тия

вид

от

второто

подмножество

(i = m + 1, m + 2 , ..., m + n ).

Да означим с Ẑ n-размерната диагонална матрица, елементите на която
Z i (i = m + 1, m + 2 , ..., m + n ) са цените на продуктите от второто подмножество
и по които е построен коригираният стойностен баланс на междуотрасловите
връзки. Тогава в сила са следните матрични равенства:
N = Zˆ −1 N ,
P = P Zˆ ,
G = Zˆ −1G ,
r = Zˆ −1r .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В такъв случай пълните разходи на икономически труд τ̂ на отделните
продукти от първото подмножество и пълните разходи на икономически труд
Tˆ на една парична единица продукт от второто подмножество (където Tˆ е диагонална матрица, съставена от елементите Ti) в съответствие с предходните
изрази се определят по системата

 M,
 τˆ , 0 

 e =  E −  −1

 0, Tˆ 
 Zˆ N ,

P Zˆ  

Zˆ −1G Zˆ 1  

−1

 α 
 −1  .
 Zˆ r 

По-нататък тази система придобива вида
 E ,
 τˆ , 0 

 e = 
 0, Tˆ 
 0,

0  E − M ,

Zˆ −1   − N ,

− P  E,

E − G   0,

 τˆ , 0 
 E,

 e = 
 0 , Tˆ 
 0,

0  E − M ,

Zˆ −1   − N ,

−P
E −G

 τˆ , 0 
 E,

 e = 
 0, Tˆ 
 0,

0  E − M ,

Zˆ −1   − N ,

−P
E −G









−1

−1

0 

Zˆ  

 E,

 0,

α
 
r 

−1

 E,

 0,

0  E,

Zˆ   0,
 E,
= 
 0,

0 α 
 ,
Zˆ −1   r 

0  α 
  ,
Zˆ −1  r 

0   τˆ ,

Zˆ −1   0,

0
 e.
τˆ 

Възможни са два случая. При първия случай цените съответстват на пълните разходи на икономически труд τ̂ , т.е. Zˆ = τˆ . Тогава
 τˆ , 0 
 E,

 e = 
 0 , Tˆ 
 0,

0   τˆ ,

Zˆ −1   0,

0
 τˆ ,
 e = 
Zˆ 
 0,

0
 e.
E 

Следователно
τ = τ,
Tˆ = E .

Това показва, че при цени, съответстващи на пълните разходи на икономически труд на отделните продукти, пълните разходи на икономически труд на
един лев продукт за всички отрасли на производството са рани на единица
(при съответен среден за страната мащаб на цените).
При втория случай цените Ẑ не съответстват на пълните разходи на икономически труд τ̂ , т.е. Zˆ ≠ τˆ . Тогава
τ = τ,
Tˆ ≠ E .

Отрасловите коефициенти Tˆ на пълните разходи на икономически труд на
продуктите от второто подмножество ще се отклоняват от единица в степен,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------определена от вътрешноотрасловите отклонения между цените на тези продукти и техните пълни разходи на икономически труд. Последните обаче остават инвариантни по отношение на междуотрасловите стойностни деформации
на ценовата система. Това е така, защото в случая ценовата субстанция (подобно са натуралните измерители на продуктите) е само носител на информацията за икономически трудовите разходи, но не и изразител на тяхната величина.
Друг важен проблем при определянето на пълните разходи на икономически труд е обхващането на сложните зависимости, свързани с икономическата организация на общественото производство. Първата и
втората съставки на пълните разходи на икономически труд променят
своя относителен дял в зависимост от това на какво равнище на икономическата организация те се определят. При съвременната икономическа
действителност целесъобразно е да се вземат под внимание три равнища: (1)
завод, (2) фирма (към която се числят няколко завода) и (3) отрасъл (към който
се числят фирми с близки по характер производство), които се означават съответно като I, II, и III равнище.
В първата съставка на пълните разходи на икономически труд се
включва работното време, изразходвано за производството на продуктите в
рамките на съответното – вътре в завода, вътре във фирмата, вътре в отрасъла.
Ето защо първата съставка на пълните разходи на икономически труд се определя като ендогенни (вътрешни) разходи на икономически труд. Екзогенните
разходи на икономически труд се формиран на всяко едно от тези три равнища
на икономическата организация на производството. Налице са заводски ендогенни разходи на икономически труд, фирмени ендогенни разходи на икономически труд и отраслови ендогенни разходи на икономически труд.
Във втората съставка на пълните разходи на икономически труд се
включват разходи на икономически труд, направени в други подсистеми, извън подсистемата на разглежданото равнище на икономическата организация
на общественото производство. Тези разходи са направени за създаването на
средствата за производство (на физическите фактори на производството), чиито пълни разходи на икономически труд се измерват. Затова втората съставка
на пълните разходи на икономически труд се определя като екзогенни (външни) разходи на икономически труд. Екзогенните разходи на икономически
труд също се формират на всяко едно от посочените три равнища. Налице са
заводски екзогенни разходи на икономически труд, фирмени екзогенни разхо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ди на икономически труд и отраслови екозогенни разходи на икономически
труд.
Всяко равнище на икономическата организация на общественото производство трябва да се разглежда като система, образувана от подсистеми на пониското за нея равнище. В състава на отрасъла се включват фирми, в състава
на фирмите се включват заводи (или някакви други техни поделения), в състава на завода се включват неговите производствени цехове. Поради това различните съставки на пълните разходи на икономически труд на трите посочени равнища могат да се интерпретират по два начина: веднъж да се включат
разходите на икономически труд (жив и овеществен), направени за дадената
подсистема в рамките на съответното равнище, и втори път да се включат разходите на икономически труд (жив и овеществен), направени за всички подсистеми в рамките на същото съответно равнище, като се отчитат междупродуктовите връзки между тези подсистеми. В първия случай са налице локални (местни, отнасящи се до дадената подсистема) разходи на икономически труд, а във втория – глобални (общи, отнасящи се до всички подсистеми) разходи на икономически труд на съответното равнище. Ето защо
се различават локални ендогенни разходи на икономически труд и глобални
ендогенни разходи на икономически труд, като и локални екзогенни разходи
на икономически труд и глобални екзогенни разходи на икономически труд на
продукта в завода, във фирмата и в отрасъла, т.е. заводски, фирмени и отраслови локални ендогенни и локални екзогенни и глобални ендогенни и глобални екзогенни разходи на икономически труд.
Между различните видове разходи на икономически труд се формират
сложни зависимости. Математическото моделиране на тези зависимости е
практически необходимо при установяването на пълните разходи на икономически труд в условията на съвременните системи на икономическо регулиране
и управление с цел изясняването и обосноваването на необходимите изменения в информационното осигуряване на тези процеси. Пълните разходи на
икономически труд са сумата на глобалните ендогенни разходи на икономически труд и глобалните екзогенни разходи на икономически труд на различните равнища на икономическата организация на общественото производство.
В зависимост от потребностите на икономическата теория и практика на дадения етап от икономическото развитие и усъвършенствуването регулирането и
управлението на производството и икономиката и в зависимост от изявилите
се методически и технически възможности това позволява да се определят
пълните разходи на икономически труд на отделните продукти на разглежда160

634

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ните три равнища. Ако пълните разходи на икономически труд на съответното
равнище обхващат част от националното производство на дадения продукт, те са форма на проявление на индивидуалните (фактически и нормативни) пълни разходи на икономически труд на това равнище. Ако пък пълните
разходи на икономически труд на съответното равнище обхващат цялото
национално производство на дадения продукт, те са форма на проявление на
общественонеобходимите пълни разходи на икономически труд на това равнище. Като се вземат под внимание положенията, обосновани в тази книга,
става възможно да се прониква от посочените форми към тяхното съдържание.
За целта с τ(I) ще означим m-мерният вектор-стълб на пълните разходи на
икономически труд на отделните продукти на равнището завода (първото равнище), с τ(II) – m-мерният вектор-стълб на пълните разходи на икономически
труд на отделните продукти на равнището фирмата (второто равнище), и с
τ(III) – m-мерният вектор-стълб на пълните разходи на икономически труд на
отделните продукти на равнището отрасъла (третото равнище). Техни елементи, отнасящи се до i-тия продукт, са съответно τi(I), τi(II) и τi(III) (i = 1, 2, …,
m). Пълните разходи на икономически труд на отделните продукти в завода са
сумата от техните глобални ендогенни разходи на икономически труд β(I) и от
техните глобални екзогенни разходи на икономически труд η(I) на същото
равнище:
(10 ) τ ( I ) = β ( I ) + η( I ).

Пълните разходи на икономически труд на отделните продукти във фирмата са
сумата от техните глобални ендогенни разходи на икономически труд β(II) и
от техните глобални екзогенни разходи на икономически труд η(II) на същото
равнище:
(11) τ ( II ) = β ( II ) + η ( II ).

Пълните разходи на икономически труд на отделните продукти в отрасъла са
сумата от техните глобални ендогенни разходи на икономически труд β(III) и
от техните глобални екзогенни разходи на икономически труд η(III) на същото
равнище:
(12 ) τ ( III ) = β ( III ) + η( III ).

По-нататък глобалните ендогенни разходи на икономически труд β(I) в
завода могат да се определят чрез формулата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(13 ) β ( I ) = ( E − A′) − 1 α ( I ),

глобалните ендогенни разходи на икономически труд β(II) в завода – чрез
формулата
(14 ) β ( II ) = ( E − C ) − 1 α ( II ),

и глобалните ендогенни разходи на икономически труд β(III) в отрасъла – чрез
формулата
(15 ) β ( III ) = ( E − D ) − 1 α ( III ),

където:
α(I) е вектор-стълбът на локалните ендогенни разходи на икономически
труд (изразени в работно време) на отделните продукти на равнището на завода;
α(II) – вектор-стълбът на локалните ендогенни разходи на икономически
труд (изразени в работно време) на отделните продукти на равнището на фирмата;
α(III) – вектор-стълбът на локалните ендогенни разходи на икономически
труд (изразени в работно време) на отделните продукти на равнището на отрасъла;
A – матрицата на техническите коефициенти, изразяващи междупродуктовите връзки между цеховете на завода (към дадена фирма) по линията на продуктите, чиито пълни разходи на икономически труд се измерват;
B – матрицата на техническите коефициенти на глобалните материални
разходи на фирмата (към даден отрасъл);
C – матрицата на техническите коефициенти на глобалните материални
разходи на отрасъла.
Глобалните екзогенни разходи на икономически труд η(I) в завода (към
дадена фирма) се определят чрез формулата
(16 ) η( I ) = ( E − A′) − 1 λ ( I ),

глобалните екзогенни разходи на икономически труд η(II) във фирмата (към
даден отрасъл) – чрез формулата
(17 ) η( II ) = ( E − C ) − 1 λ ( II ),

и глобалните екзогенни разходи на икономически труд η(III) в отрасъла – чрез
формулата
162
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(18 ) η( III ) = ( E − D ) − 1 λ ( III ),

където:
λ(I) е вектор-стълбът на локалните екзогенни разходи на икономически
труд (изразени в работно време) на отделните продукти на равнището на заводаn (към дадена фирма);
λ(II) – вектор-стълбът на локалните екзогенни разходи на икономически
труд (изразени в работно време) на отделните продукти на равнището на фирмата (към даден отрасъл);
λ(III) – вектор-стълбът на локалните екзогенни разходи на икономически
труд (изразени в работно време) на отделните продукти на равнището на отрасъла.
Като се вземат под внимание изразите (12.10) – (12.18) ще се установи, че
пълните разходи на икономически труд на отделните продукти на различните
равнища на икономическата организация на общественото производство се
определят чрез изразите
(19 )

τ ( I ) = ( E − A′) − 1 α ( I ) + ( E − A′) − 1 λ ( I ),

( 20 )

τ ( II ) = ( E − C ) −1 α ( II ) + ( E − C ) −1 λ ( II ),

( 21) τ ( III ) = ( E − D ) −1 α ( III ) + ( E − D ) −1 λ ( III ),

или чрез изразите
( 22 )

τ ( I ) = ( E − A′) − 1 [α ( I ) + λ ( I ) ],

( 23 ) τ ( II ) = ( E − C ) −1 [α ( II ) + λ ( II ) ],
( 24 ) τ ( III ) = ( E − D ) −1 [α ( III ) + λ ( III ) ],

които представляват системи на икономическо регулиране.
Пълните разходи на икономически труд на дадено равнище могат да се
изразят чрез елементи на икономически трудовите разходи на съответното пониско равнище. По специално
λ ( II ) = η′( I ) и λ ( III ) = η′( II ),

където:
η′( I ) е векторът на глобалните екзогенни разходи на икономически труд

на равнището на завода, които служат като основа за определяне на глобалните екзогенни разходи на икономически труд на фирмата;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------η′( II ) – векторът на глобалните екзогенни разходи на икономически труд
на равнището на фирмата, които служат като основа за определяне на глобалните екзогенни разходи на икономически труд на отрасъла. При това
( 25 ) η′q ( I ) = ( E − Aq′ ) − 1 λ ′q ( I ),
( 26 ) η′l ( II ) = ( E − C l′ ) −1 λ ′l ( II ),

където:
λ ′q ( I ) е векторът на локалните екзогенни разходи на икономически труд в

q-тия завод на фирмата (q = 1, 2, …, s), които служат като основа за определяне на s – броят на заводите във фирмата;
глобалните екзогенни разходи на икономически труд във фирмата;
λ ′l ( II ) – векторът на локалните екзогенни разходи на икономически труд в
l-тата фирма на отрасъла (l = 1, 2, …, w), които служат като основа за определяне на глобалните екзогенни разходи на икономически труд в отрасъла;
w – броят на фирмите в отрасъла.
Като се вземат пред вид (12.23) – (12.26) и обстоятелствата
α ( II ) = ( E − A′) − 1 α ( I ),
α ( III ) = ( E − C ′) −1 α ( II ),

следва, че

[
[( E − C ′)

]
λ ′ ( II ) ]

( 27 ) τ ( II ) = ( E − C ′) − 1 ( E − Aq′ ) − 1 α q ( I ) + ( E − Aq′ ) − 1 λ ′q ( I )
( 28 ) τ ( III ) = ( E − D ′) −1

−1

l

α l ( II ) + ( E − C l′ ) −1

l

s
q =1 ,
w
l =1.

От тези равенства се вижда, че пълните разходи на икономически труд във
фирмата и в отрасъла могат да се разглеждат като изходи на системите на регулиране

{
[
]}
{( E − C ′ ) [α ( II ) + λ ′ ( II ) ]}

( 29 ) τ ( II ) = ( E − C ′) − 1 ( E − Aq′ ) − 1 α q ( I ) + λ ′q ( I )
(30 ) τ ( III ) = ( E − D ′) −1

w

−1

l

l

l

От анализа също така се вижда, че
(31)

λ ′( II ) = η′′( I ),

(32 ) η′q′ l ( I ) = ( E − Aq′ ) −1 λ ′q′ l ( I ) ,
(33 ) α q l ( II ) = ( E − Aq′ ) −1 α q l ( I ) ,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където:
η′q′ l ( I ) е векторът на глобалните екзогенни разходи на икономически труд

в ql-тия завод ( q l = 1, 2 , ..., sl ) на l-тата фирма, които служат като основа за определяне на глобалните екзогенни разходи на икономически труд на равнището на отрасъла;
λ ′q′ l ( I ) е векторът на локалните екзогенни разходи на икономически труд в
ql-тия завод ( q l = 1, 2 , ..., sl ) на l-тата фирма, които служат като основа за определяне на локалните екзогенни разходи на икономически труд на равнището
на отрасъла;
sl – броят на заводите в l-тата фирма.
Следователно пълните разходи на икономически труд в отрасъла, като се
вземат пред вид (30) – (33), се изразяват чрез математическия модел

{

[

(34 ) τ ( III ) = ( E − D ′) −1 ( E − C l′ ) −1 ( E − Aq′ l ) −1 α q l ( I ) + ( E − Aq′ l ) −1 λ ′q′ l ( I )

] }

sl
w
q l =1 l =1

и се формират като изход на системата на регулиране




(35 ) τ ( III ) = ( E − D ′) −1  ( E − C l′ ) −1  ( E − Aq′ l ) −1 α q l ( I ) + λ ′q′ l ( I )  qs ll =1  lw=1 .





[

]

Локалните екзогенни разходи на икономически труд от своя страна се определят чрез изразите
(36 ) λ ( I ) = L ( I )T ,
(37 ) λ ( II ) = L ′( I )T ,
(38 ) λ ( III ) = L ′′( I )T ,

където:
T е векторът на отрасловите пълни разходи на икономически труд (изразени в работно време), съдържащи се в един лев продукт на съответните отрасли на производството;
L ( I ) – матрицата на техническите коефициенти на локалните физически
разходи на продукт, невключена в номенклатурата на основните продукти на
завода на фирмата, които служат като основа за определяне на глобалните екзогенни разходи на икономически труд на равнището на завода;
L ′( I ) – аналогична L ( I ) матрица, които служи като основа за определяне
на глобалните екзогенни разходи на икономически труд на равнището на фирмата;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------L ′′( I ) – аналогична L ( I ) матрица, които служи като основа за определяне
на глобалните екзогенни разходи на икономически труд на равнището на отрасъла.
На тази основа се изяснява, че формирането на пълните разходи на
икономически труд на трите разглеждани равнища на икономическата
организация на общественото производство се извършва в три подсистеми на една и съща система на тяхното формиране в посочените граници:


(39 ) τ ( I ) q l = ( E − Aq′ l ) −1  α q l ( I ) + Lq l ( I )T  , ( ql = 1, 2, ..., sl , l = 1, 2 , ..., w ),



( 40 ) τ ( II ) l = ( E − C l′ )  ( E − Aq′ l ) −1 α q l ( I ) + Lq′ l ( I )T

−1 

[

s

]

 l
, ( l = 1, 2, ..., w ),

 q =1
l




−1 
( 41) τ ( III ) = ( E − D ′) ( E − C l′ ) −1  ( E − Aq′ l ) −1 α q l ( I ) + Lq′′l ( I )T





[

w

]


sl


 .

 q =1 
l

 l =1

Нейната блок-схема от кибернетичен тип е изобразена във фиг. 6.
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L(I)ql

αql(I)
х

L'(I)ql

х

L″(I)ql

х

Е

τ(I)ql

A'ql

Е

ql=1|sl

A'ql

Е

τ(II)l

Е

C'l

ql=1|sl

A'ql

Е

l=1|w

C'l

Е

D'

Фиг. 6. Система на формирането на пълните разходи на икономически труд на три равнища на
икономическата организация на общественото производство

Представените три подсистеми са само частни случаи на практическото прилагане на комплексния метод за определянето на пълните
разходи на икономически труд. Те могат да се обобщят за r равнища на икономическа организация на общественото производство. Математическият модел за определянето на пълните разходи на икономически труд при тези условия тогава е следният:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------( 42 ) τ ( r ) = [E − A′( r ) ] − 1×

[

]

s k ( r −1 )



E − A′( r − 1) k ( r −1) −1× ... ×


s


k
(
r
−
1
)...(
2
)
−1

E − A′( 2 ) k ( r −1)...( 2 ) ×
 


×  
,

s

 k ( r −1 )...( 1 ) 
... 
E − A′(1) k ( r −1)...( 2 )(1) −1×
 ×  

 × 


( r − 1)
   × α (1) k ( r −1)...( 2 )(1) + Lk ( r −1)...( 2 )(1) (1)T  k ( r −1)...( 1) =1 

k ( r − 1)...( 2 ) = 1  k ( r −1) =1


[

[

]

]

[

]

.

където:
r е броят на равнищата на икономическата организация на общественото
производство;
τ(r) – векторът на пълните разходи на икономически труд (изразени в работно време), определени на r-тото равнище на икономическата организация;
A(r) – матрицата на техническите коефициенти на глобалните материални
разходи на средства за производство, които се произвеждат в рамките на rтото равнище на икономическата организация и се обменят между подсистемите на r–1-то равнище;
A ( r − x ) k ( r −1)...( r − x ) – матрицата на техническите коефициенти на глобалните материални разходи на средства за производство, които се произвеждат в
рамките на r–x-тото равнище на икономическата организация и се обменят
между подсистемите на r–x–1-то равнище (x = 0, 1, 2, …, r–1); тук
A′(1) = A′, A′( 2 ) = C ′, A′(3) = D ′;
α (1) k ( r −1)...( 1) – векторът на локалните ендогенни икономически трудови

разходи (изразени в работно време) в k ( r − 1)...(1) -та подсистема на първото
равнище на икономическата организация, невключени в номенклатурата на
основните продукти на r-тото равнище и служащи като основа за определянето
на глобалните екзогенни разходи на икономически труд на това r-то равнище;
s k ( r −1)...( r −1) – броят на подсистемите , включени в r–x+1-тото равнище на
икономическата организация (x = 0, 1, 2, …, r–1).
2. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПЪЛНИ РАЗХОДИ
НА ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД СПОРЕД КОМПЛЕКСНИЯ МЕТОД

В съответствие с резултатите от изследванията на разглежданите проблеми още в началото на 70-те години на ХХ-тия век разработена методика за
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------измерване на пълните разходи на икономически труд на отделните видове
продукти, представляващи индивидуалните пълни разходи на икономически
труд (изразени в работно време) на равнището на фирмата. Методиката бе екс2
периментирана върху данни от 1971 г. за производството на 47 вида основни
продукти в Металургичния комбинат “Кремиковци”. Данните са актуализирани и за 1980 г. Индивидуалните пълни разходи на икономически труд на продуктите в комбината са сумата от неговите глобални ендогенни и глобални екзогенни разходи на икономически труд. Методиката е напълно актуална и
приложима за определянето на индивидуалните пълни разходи на икономически труд на отделните продукти за всякакъв вид производства при
настоящите икономически условия в България и в други държави.
1

Теоретическите постановки и обосновката на математическите модели на това изследване са публикувани в книгата: Миркович, К. Математически модели на образуването и разпределението на дохода в стопанските организации. Книгоиздателство
“Георги Бакалов”, Варна, 1975, 96 с.

2

Относно методиката и проведения експеримент вижте: Миркович, К., Първанов, В.,
Тодоров, В. Методически положения за измерване на народностопанската трудоемкост на продукцията (в т.ч. Миркович, К. Методика за измерване народностопанската трудоемкост на продукцията). – В: Икономически трудове по проблемите на икономически труда и социалното дело, книга XVII, серия VII “Производителност на
икономически труда”. Държавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1976, с. 1-62;
Миркович, К. Формиране и измерване на пълната трудоемкост на отделни видове
продукти. – Научна разработка за Научноизследователския институт по икономически труда при министерството на труда и социалните грижи. София, 1972, 82 с.;
Първанов, В., Тодоров, В., Миркович, К. Доклад относно експериментирането на
методики към научната разработка “Теоретико-методологически и методически въпроси на измерването на народностопанската трудоемкост на продукцията. – Доклад
относно експериментиране на методики към научна разработка за Научния център
по труда и социалното дело при министерството на труда и социалното дело. София, декември 1973, 50 с.

За определянето на глобалните ендогенни разходи на икономически труд
се установяват: производствените връзки между спомагателните цехове на
комбината, производствените връзки между основните цехове на комбината,
заводските разходи на икономически труд, заводските коефициенти на материалните разходи. За определянето на глобалните екзогенни разходи на икономически труд се използва информация за отрасловите пълни разходи на
икономически труд. В процеса на изследването и експериментирането на методиката бе обоснована обобщаваща формула за определянето на индивидуалните пълни разходи на икономически труд (изчисленията по която са програмирани и извършени с ЕИМ):
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( 43 ) T = ( I − YN ) −1 Y  P + H ( E − XQ ) −1 XR V ,



[

]

където:
T е вектор-стълбът (с размерност m) на индивидуалните пълни разходи на
икономически труд;
m – броят на основните продукт в комбината, чиито индивидуални пълни
разходи на икономически труд подлежат на определяне;
I – единична матрица (с размерност m×m);
Y – диагоналната матрица (с размерност m×m), елементите на чийто главен диагонал представляват реципрочните значения на величините на обемите
на произведените основни продукти (в специфично изражение);
N – квадратната матрица (с размерност m×m) на междупродуктовите връзки между основните продукти на комбината, представени чрез междупродуктови коефициенти (в специфично изражение);
P – правоъгълната матрица (с размерност m×n+1), чиито елементи показват размерите на цеховите разходи на икономически труд (в работно време) и
на цеховите разходи на създадените извън комбината средства за производство
(в парично изражение) за производството на основните продукти;
n – броят на отраслите в стойностния баланс на междуотрасловите връзки
(сведен до необходимия минимум по утвърдената методика);
H – правоъгълната матрица (с размерност m×s) на производствените връзки между основните и спомагателните цехове на комбината, чиито елементи
представляват размерите на цеховите разходи на услуги (в парично изражение), извършени от спомагателните цехове за производството на основните
продукти, и разпределените по тези основни продукти икономически трудови
и материални разходи, направени в управлението комбината;
s – броят на спомагателните цехове на комбината;
E – единична матрица (с размерност s×s);
X – диагоналната матрица (с размерност m×m), елементите на чийто главен диагонал представляват реципрочните стойности от величините на производствените и спомагателни цехове (по себестойност);
Q – квадратната матрица (с размерност m×m) на производствените връзки
между спомагателните цехове и управлението на комбината, изразени чрез
технически коефициенти;
R – правоъгълната матрица (с размерност s×n+1), чиито елементи показват
цеховите разходи на икономически труд (в работно време) и цеховите разходи
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на средства за производство (в парично изражение), произведени извън комбината, извършени при производството на услугите в спомагателните цехове;
V – вектор-стълбът (с размерност n+1) на отрасловите пълни разходи на
икономически труд (в работно време), първият от чиито елементи е единица, а
останалите са отрасловите коефициенти на пълните разходи на икономически
труд.
При изчисленията последователно бяха определени:
– коефициентите на преките разходи на суровини и материали,
произвеждани в комбината [матрицата YN];
– коефициентите на пълните разходи на суровини и материали, произвеждани в комбината [матрицата ( I − YN ) −1 ];
– коефициентите на преките разходи на спомагателни услуги, направени в
комбината [матрицата XQ];
– коефициентите на пълните разходи на спомагателни услуги, направени в
комбината [матрицата ( E − XQ ) −1 ];
– коефициентите на извършените в спомагателните цехове преки разходи
на икономически труд [първият стълб на матрицата XR];
– коефициентите на извършените в спомагателните цехове преки разходи
на средства за производство, създадени извън комбината [останалите стълбове
на матрицата XR];
– коефициентите на вътрешноцеховите пълни разходи на икономически
труд, съдържащи се в единица от спомагателните услуги [първият стълб на
матрицата ( E − XQ ) −1 XR ];
– коефициентите на вътрешноцеховите пълни разходи на средства за производство, създадени извън комбината, съдържащи се в единица от спомагателните услуги [останалите стълбове на матрицата ( E − XQ ) −1 XR ];
– коефициентите на цеховите разходи на икономически труд на основните
продукти [първият стълб на матрицата YP];
– коефициентите на цеховите разходи на икономически труд на доставените извън комбината средства за производство, извършени за производството
на основните продукти [останалите стълбове на матрицата YP];
– коефициентите на цеховите разходи на икономически труд на основните
продукти, произтичащи от спомагателното производство {първият стълб на
матрицата YH [( E − XQ ) −1 XR ] };
– коефициентите на цеховите разходи на икономически труд на средства
за производство, доставени извън комбината, употребени при производството
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на спомагателните услуги и съдържащи се в основните продукти {останалите
стълбове на матрицата YH [( E − XQ ) −1 XR ] };
– коефициентите на заводските разходи на икономически труд на основните продукти {първият стълб на матрицата Y { P + H [( E − XQ ) −1 XR ]} };
– коефициентите на заводските разходи на средства за производство, доставени извън комбината и съдържащи се в основните продукти {останалите
стълбове на матрицата Y { P + H [( E − XQ ) −1 XR ]} };
– глобалните ендогенни разходи на икономически труд на основните продукти {първият стълб на матрицата ( I − YN ) −1 Y { P + H [( E − XQ ) −1 XR ]} };
– глобалните разходи на средства за производство, доставени извън комбината и съдържащи се в основните продукти {останалите стълбове на матрицата ( I − YN ) −1 Y { P + H [( E − XQ ) −1 XR ]} };
– глобалните екзогенни разходи на икономически труд на основните продукти {произведението на матрицата ( I − YN ) −1 Y { P + H [( E − XQ ) −1 XR ]} без
нейния първи вектор-стълб с вектор-стълба V без неговия първи елемент};
– индивидуалните пълни разходи на икономически труд на основните
продукти {вектор-стълбът ( I − YN ) −1 Y { P + H [( E − XQ ) −1 XR ]}V }.
Операторната блок-схема на формулата (43) е изобразена във фиг. 7.

V

P
х

Е

H

Y

Е

XQ

Е

YN

Фиг. 7. Операторна блок-схема на определянето на индивидуалните пълни разходи на икономически труд на равнището на фирмата

Основните резултати от изчисленията по този формула са показани в таблица 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Индивидуални пълни разходи на труд за производството на основни продукти в СМК
“Кремиковци” в човекочасове за един тон през 1971 г. и 1980 г. (първа част)
Наименование
на основните
продукти

Локални ендогенни
разходи на труд
1971

Глобални ендогенни
разходи на труд

1980

1971

1980

Индивидуални пълни разходи на труд
1971

1980

Металургичен кокс

2,374

1,934

2,374

1,934

29,692

20,593

Желязна руда
(32,88 % метал)

1,086

0,781

1,086

0,781

3,136

2,292

Манганова руда

11,065

9,347

11,065

9,347

18,476

13,823

Варовик

0,652

0,502

0,652

0,502

1,317

1,024

Железен концентрат
(48,72 % метал)

2,474

1,628

4,824

3,301

17,714

12,892

Баритен концентрат

3,174

2,925

3,174

2,925

17,900

11,209

Агломерат
(44,42 % метал)

0,937

0,623

4,106

2,579

20,471

12,878

Мартенов чугун

2,653

2,031

10,985

7,202

71,709

50,663

Обикновена кипяща
конверторна

2,028

1,526

13,428

9,317

91,769

61,234

1,997

1,453

3,547

3,021

92,977

60,571

2,019

1,570

13,452

9,212

92,963

61,279

стомана
Обикновена спокойна конверторна
стомана
Качествена кипяща
конверторна
стомана
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Индивидуални пълни разходи на труд за производството на основни продукти в СМК
“Кремиковци” в човекочасове за един тон през 1971 г. и 1980 г. (втора част)
Наименование
на основните
продукти

Локални ендогенни
разходи на труд
1971

Качествена спокойна конверторна
стомана

Глобални ендогенни
разходи на труд

1980

1971

1980

Индивидуални пълни разходи на труд
1971

1980

2,072

1,572

12,840

9,140

93,394

60,328

3,069

2,245

4,901

3,929

65,343

44,720

Качествена спокойна електростомана

3,106

2,177

5,224

4,226

71,198

49,802

Фероманган

27,935

20,598

31,288

22,493

119,950

89,931

Защитни покрития
на електроди

11,613

9,497

11,613

9,497

26,714

19,935

Блуми от обикновена
кипяща стомана

1,307

0,901

11,024

7,829

96,451

62,773

Блуми от обикновена
спокойна стомана

1,315

0,902

5,479

4,089

115,357

88,349

Блуми от качествена
кипяща стомана

1,315

0,967

17,108

12,930

124,258

84,707

Блуми от качествена
спокойна стомана

1,320

1,025

1,345

1,025

91,700

60,554

Сляби от обикновена

1,320

0,919

17,084

12,809

113,653

71,059

1,315

0,903

2,620

1,820

92,460

62, 514

Обикновена спокойна електростомана

кипяща стомана
Сляби от обикновена
спокойна стомана
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“Кремиковци” в човекочасове за един тон през 1971 г. и 1980 г. (трета част)
Наименование
на основните
продукти

Локални ендогенни
разходи на труд
1971

Глобални ендогенни
разходи на труд

1980

1971

1980

Индивидуални пълни разходи на труд
1971

1980

Сляби от качествена
кипяща стомана

1,816

1,227

2,087

1,459

102,669

60,809

Сляби от качествена
спокойна стомана

1,864

1,204

16,439

11,249

116,308

73,920

Заготовка от
обикновена
спокойна стомана

1,205

0,894

8,051

5,507

149,351

101,099

1,208

0,894

21,267

15,899

150,933

100,934

2,925

2,044

20,323

14,508

134,340

92,241

2,805

2,057

4,920

4,021

116,871

75,727

2,915

2,148

20,396

14,803

132,664

95,491

3,617

2,250

6,404

5,221

138,609

95,055

Заготовка от
качествена
кипяща стомана
Тънък рулон
от обикновена
кипяща стомана
Тънък рулон
от качествена
кипяща стомана
Дебел рулон
от обикновена
кипяща стомана
Дебел рулон
от обикновена
спокойна стомана
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“Кремиковци” в човекочасове за един тон през 1971 г. и 1980 г. (четвърта част)
Наименование
на основните
продукти

Локални ендогенни
разходи на труд
1971

Дебел рулон
от качествена
кипяща стомана

Глобални ендогенни
разходи на труд

1980

1971

1980

Индивидуални пълни разходи на труд
1971

1980

3,051

2,120

5,260

4,093

123,309

90,561

2,912

2,249

8,476

5,928

145,656

101,279

2,853

2,301

24,453

17,220

153,468

103,438

2,913

2,207

9,702

7,409

162,540

112,910

2,914

2,130

8,485

5,931

146,080

104,222

2,884

2,178

24,630

19,029

157,904

105,871

2,674

2,009

7,940

5,031

138,770

97,608

Тънък лист
от качествена
кипяща стомана
Дебел лист
от обикновена
кипяща стомана
Дебел лист
от обикновена
спокойна стомана
Дебел лист
от качествена
кипяща стомана
Тънък щрипс
от обикновена
кипяща стомана
Тънък щрипс
от качествена
кипяща стомана
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Индивидуални пълни разходи на труд за производството на основни продукти в СМК
“Кремиковци” в човекочасове за един тон през 1971 г. и 1980 г. (пета част)
Наименование
на основните
продукти

Локални ендогенни
разходи на труд
1971

Дебел щрипс
от обикновена
кипяща стомана

Глобални ендогенни
разходи на труд

1980

Индивидуални пълни разходи на труд

1971

1980

1971

1980

2,909

2,271

24,713

18,997

154,266

107,249

от качествена
кипяща стомана

2,747

2,050

8,375

5,230

145,721

101,992

Катанка

5,278

3,707

20,490

15,341

142,500

107,543

Качествена катанка

19,092

14,891

48,410

37,949

261,891

172,940

Сварна стомана

2,624

–

21,694

–

174,419

–

Тръби с общо
предназначение

14,382

10,204

28,982

22,776

165,407

114,931

Тръбно скеле

14,851

9,993

28,950

20,409

161,173

115,520

Оранжерийни тръби

14,352

20,441

–

191,437

–

Огънати профили

6,535

20,526

15,499

141,316

101,930

29,739

–

214,140

–

Дебел щрипс

–
4,904

Безшевни тръби
с общо
предназначение

26,292

–
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Проведеният експеримент върху конкретни данни и при реална икономическа действителност потвърждава практическото значение на изведените математически модели и непосредствената практическа приложимост на разработената на тяхна основа методика за измерване на индивидуалните пълни
разходи на труд на отделните видове продукти, които са основа за определянето на техните общественонеобходими пълни разходи на труд. Потвърждава се
възможността да се извършват измервания на коефициентите на материалните
разходи, посредством които може да се разработи междупродуктов баланс. Експериментът разкрива и възможностите да се приложат на практика и да се
усъвършенстват по-нататък обобщени модели за непосредствено определяне
на пълните разходи на труд на отделните видове продукти на различни равни1
ща и подсистеми на икономиката.
1

При експеримента са използвани данни непосредствено от икономическите служби
на СМК “Кремиковци”, както и информация от предназначените за служебно ползване издания на КЕССИ при министерския съвет на НРБ: Баланс на междуотрасловите връзки за 1971 година (специално изработено приложение към информационната база за измерване на отрасловата пълна трудоемкост); Баланс на междуотрасловите връзки за 1980 г., С., 1983.

3. Редукция на труда по интензивност при определяне на индивидуалните пълни разходи на икономически труд
Един от важните въпроси, който се поставя при измерването на
пълните разходи на икономически труд на отделните видове продукти е
редукцията на икономически труда по неговата интензивност. Представеният тук метод дава възможност да се направи преход от нередуцирани към
редуцирани пълни разходи на икономически труд само чрез промяна на
входните характеристики на модела като вътрешните преобразования остават
същите. Следователно интерпретираните системи по един и същ начин преработват веднъж една входна информация (за нередуцирания икономически
труд) и получава съответстваща на нея изходна информация (за нередуцираните пълни разходи на икономически труд) и втори път – друга входна информация (за редуцирания икономически труд) и получава съответстваща на нея изходна информация (за редуцираните пълни разходи на икономически труд).
Както се посочи, системата на формирането на пълните разходи на икономически труд има два основни входа – коефициентите T на отрасловите
пълни разходи на икономически труд и локалните ендогенни разходи на икономически труд α ( I ) q l на първото равнище (на равнището на завода). За да се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------получат редуцираните пълни разходи на икономически труд, е необходимо T и
α ( I ) q l да бъдат приведени и представени в редуцирано по интензивност работно време. Това може да се извърши с помощта на матричните математически модели
T = TRS ,

( 44 )

( 45 ) α ( I ) q l = α ( I ) q l Rq l S , ql = 1, 2 , ..., sl , l = 1, 2, ..., w ,

където:
T е векторът на редуцираните по интензивност коефициенти на отрасло-

вите пълни разходи на икономически труд;
R – правоъгълната матрица на относителните дялове на нередуцираните
отраслови пълни разходи на икономически труд, направени при съответните
степени на интензивност;
S – векторът на коефициентите на интензивност на икономически труда;
α ( I ) q l – векторът на редуцираните по интензивност локални ендогенни
разходи на икономически труд в q l -тия завод ( q l = 1, 2, ..., sl ) на l-тата фирма
(l = 1, 2 , ..., w );
Rq l – правоъгълната матрица на относителните дялове на нередуцираните

локални

екзогенни

разходи

на

икономически

труд

в

q l -тия

завод

( q l = 1, 2, ..., sl ).

Редукцията на икономически труда в случая изпъква като трансформация
в успоредно действащи подсистеми, които интегрират общ информационен
вход. Всяка от тези подсистеми от своя страна е синтез на последователно
свързани подсистеми. Математическият модел на редукцията на икономически
труда по интензивност в нейната цялост е
 T
( 46 ) 
 α (I) ql

T (R)
 
=
  α ( I) q R ( I) q
l
l
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 S ( I ).
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T

R (I) ql

α(I) ql

T

S(I)
α (I) ql

Фиг. 8. Система на редукцията на икономически труда по
интензивност

Неговата блок-схема е изобразена във фиг. 8. Вход на системата е векторът на
коефициентите на редукцията на икономически труда по интензивност, а изход – редуцираните по интензивност отраслови пълни разходи на икономически труд и локални ендогенни разходи на икономически труд в заводите на
фирмата. Този изход става вход на системата за определянето на редуцираните
по интензивност пълни разходи на икономически труд на различните равнища
на икономическата организация на общественото производство. В крайна
сметка системата от математически модели на определянето на тези пълни
разходи на икономически труд придобива следния вид:


( 47 ) τ ( I ) q l = ( E − Aq′ l ) −1  α q l ( I ) Rq l + Lq l ( I ) R  S , ( ql = 1, 2 , ..., sl , l = 1, 2, ..., w ),


s


 l
−1
( 48 ) τ ( II ) l = ( E − C l′ )  ( E − Aq′ l ) α q l ( I ) Rq l + Lq′ l ( I ) R S 
, ( l = 1, 2 , ..., w ),

 q =1
l
−1 

( 49 )

[

]




−1 
τ ( III ) = ( E − D ′) ( E − C l′ ) −1  ( E − Aq′ l ) −1 α q l ( I ) R q l + Lq′′l ( I ) R





[

w

]




 ,

 q =1 
l

 l =1
sl

където τ ( I ) q l , τ ( II ) l и τ ( III ) са векторите на редуцираните по интензивност
пълни разходи на икономически труд на основните продукти, произведени в
q l -тия завод ( q l = 1, 2, ..., sl ) на l-тата фирма (l = 1, 2, ..., w ) съответно на равнището на завода, фирмата и отрасъла.
Вж.: въздействие на външнотърговския обмен върху общественонеобходимите разходи на икономически труд, въздействие на потреблението върху
общественонеобходимите разходи на икономически труд, въздействие на
производството върху общественонеобходимите разходи на икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------труд, въздействие на размяната върху общественонеобходимите разходи на
икономически труд, въздействие на разпределението върху общественонеобходимите разходи на икономически труд, динамични общественонеобходими
разходи на икономически труд, косвени разходи на икономически труд, необходима икономика, общественонеобходим труд (в маркс.), общественонеобходими преки разходи на икономически труд, общественонеобходими пълни
разходи на икономически труд, общественонеобходими разходи на икономически труд, общественонеобходими разходи на труд (в маркс.), оптималност
на общественонеобходимите разходи на труд (в маркс.), опростен модел за
определяне на общественонеобходимите разходи на икономически труд, преки разходи на икономически труд, пълни разходи на икономически труд.
КОМПЛЕКСЕН ПАРИТЕТ НА ПОКУПАТЕЛНИТЕ СИЛИ (integrated
purchasing power parity) (ки) – във:
относителен комплексен паритет на покупателните сили (в межд.).
КОМПЛЕКСЕН СЛУЧАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (complex
stochastic economic process) – такъв случаен икономически процес X(t), при който на всяко t ∈ T е поставена в съответствие комплексна случайна икономическа величина x(t), която от своя страна е значение на комплексна икономическа
функция на времето t. Вж. автокорелационна функция на случайния икономически процес.
КОМПЛЕКСЕН СЛУЧАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (complex
stochastic economic process) (ки) – във:
комплексен случаен икономически процес;
стационарен комплексен случаен икономически процес (вж. автокорелационна функция на случайния икономически процес).
КОМПЛЕКСНА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА (complex fiscalmonenetary policy point) (ки) – във: точка на неутралната комплексна бюджетно-парична политика (в межд.) (същото като точка на комплексното
вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в межд.));
КОМПЛЕКСНА ЗОНА (complex area) (ки) – във:
комплексна свободна зона (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПЛЕКСНА ИКОНОМИЧЕСКА
algebra) – вж. икономическа алгебра.

АЛГЕБРА*

(complex

economic

КОМПЛЕКСНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ*
(complex transfer economic fuction) – същото като честотна характеристика
на икономическата система.
КОМПЛЕКСНА РЕСУРСНА ПРОГРАМА (complex resourced program) (при
социализма) – един от елементите на програмно-целевия подход в управлението на икономиката. Вж. програмно-целеви подход.
КОМПЛЕКСНА СВОБОДНА ЗОНА (complex free area) (в межд.) – форма на
свободна икономическа зона [като свободно пристанище, специална икономическа зона (в межд.) и зона за обработка на информация], при която има безмитен режим, данъчни облекчения, имиграционна гъвкавост.
КОМПЛЕКСНА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (complex
stochastic /random/ economic function) – вж. автокорелационна функция на случайния икономически процес.
КОМПЛЕКСНА ТЕРИТОРИАЛНА ПРОГРАМА (complex territorial
program) (при социализма) – един от елементите на програмно-целевия подход
в управлението на икономиката. Вж. програмно-целеви подход.
КОМПЛЕКСНА ФОРМА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНТЕГРАЛ НА ФУРИЕ, Ж.* (Fourier economic integral in complex form) – интегралът на Ж. Фурие
в икономиката (моделиращ определен цикличен икономически процес), представен във вида
1
y ( x) =
2π

∞

∞

∫ dλ ∫ y (η ) e

iλ (η − x )

λ = −∞ η = −∞

1
dη =
2π

 ∞

iλ (η − x )
y
(
η
)
e
d
η
 dλ .
∫  ∫
η = −∞
λ = −∞ 

∞

С y(t) е означен цикличният икономически процес, като

λ=

kπ
πx
иη = .
l
l

Комплексната форма на икономическия интеграл на Ж. Фурие може да се запише и във вида
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2π

y ( x) =

∞

∫e

λ = −∞

− iλ x

 1

 2π


iλη
y
(
η
)
e
d
η
 dλ .
∫
η = −∞

∞

Вж. икономически интеграл на Ж. Фурие.
КОМПЛЕКСНА ФОРМА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕД НА ФУРИЕ, Ж.*
(Fourier economic series in complex form) – икономически ред на Ж. Фурие в
произволен интервал
y ( x) =

a0 ∞
kπ
kπ
+ ∑ (a k . cos
x + bk . sin
x),
2 k =1
l
l

представен във вида
∞

y ( x) =

∑ ck e

i

kπx
l ,

k = −∞

където
i
1 l
ck =
y ( x) e
∫
2l x = − l

kπx
l dx,

i = − 1,

и където a0, ak и bk са икономическите коефициенти на Ж. Фурие. Вж. хармоничен икономически анализ.
КОМПЛЕКСНА ФОРМА НА СЪВМЕСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КОВАРИАЦИЯ* (compatible economic covariance in complex form), комплексна
форма на съвместната ковариация на двумерния икономически процес –
вж. крос-спектрален анализ в икономиката.
КОМПЛЕКСНА ФОРМА НА СЪВМЕСТНАТА КОВАРИАЦИЯ НА
ДВУМЕРНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (compatible covariance of the
two-dimension economic process in complex form) – същото като комплексна
форма на съвместната икономическа ковариация (вж. крос-спектрален
анализ в икономиката).
КОМПЛЕКСНА ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА (complex target program) (при социализма) – футурологичен модел за постигането на определени значителни цели
на икономическото развитие. Представлява неразделна част от единия план за
социално-икономическото развитие на страната. Програмната част на плана
засилва директивния му характер и го насочва към най-важните моменти в
183
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------развитието на страната. Комплексната целева програма е най-важният инструмент за прилагането на програмно-целевия подход в управлението на икономиката. Тя се разработва върху основата на съвременната концепция за развитието на дадена подсистема и съдържа всички необходими икономически, социални, технически, производствени, организационни и научноизследователски
мероприятия, водещи към постигането на определените цели. Целите на отделните подсистеми произтичат от генералните цели на общественото развитие. Ето защо комплексните целеви програми се разработват по крайните продукти, чрез които дадена подсистема ще участвува в съвкупния възпроизводствен процес.
Към комплексната целева програма се прилагат следните изисквания: (1)
пълно интегриране на дейностите и организациите на всички равнища и етапи
от реализирането на съответната целева програма; (2) временно организационно единство на участниците до реализирането на целевата програма и постигането на съответствуващите й цели; (3) строга субординация между целите на
отделните йерархични равнища на управляваната икономическа система; (4)
съобразяване с многоцелевия характер на целевата програма; (5) наличие на
единен общ сценарий (логическа последователност на бъдещите ситуации) по
изпълнението на целевата програма, осигуряване на висока степен на конкретизация на програмата, насочване към алтернативни възможности за нейното
изпълнение и т.н.; (6) самостоятелно (целево) финансиране на програмата; (7)
създаване и функциониране на специален орган за управление на комплексната целевата програма. При нейното разработване се вземат под внимание и
т.нар. работни параметри на целите в целевата програма.
Алгоритъмът на разработването и реализацията на комплексната целевата
програма съдържа следните звена: (1) определяне на целите в програмата; (2)
създаване на съответна система за реализиране на целите и за начините на интегриране на отделните видове дейности, необходими за постигането на целите в целевата програма; (3) анализ на структурата на икономическата система,
към чието управление се прилага програмно-целевият подход и определяне на
нейните подцели; (4) оценка на изходните ресурси и на начините за постигането на промеждутъчните цели (подцелите) и на крайните цели; (5) създаване на
модел за оценка на алтернативните решения за постигане на целите; (6) организиране на изпълнението на взетите решения; (7) контрол върху изпълнението на решенията и евентуално коригиране на взетите решения. Комплексното
целево планиране изисква такова разработване и представяне на целите, което
означава създаване на йерархизиран модел на поведение на отделните подсис184
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теми, намиращи се на различните равнища на обективно осъществяващото се
управление на цялостната социално-икономическа система. Комплексното целево планиране се извършва не по вече създалата се организационна структура
на управлението, а в зависимост от обективно формиращите се комплекси, национални цели и подцели, което от своя страна изисква редуцирането (свеждането) на целите една към друга от различните равнища на икономическата
система въз основа на системата за ранжирането на тези цели. Това по-нататък
е свързано с разработването на един глобален кибернетичен модел на икономическата система на национално равнище, тъй като само върху основата на
такъв модел могат да се изведат зависимостите между обективно формиралите
се подсистеми и зависимостите между целите, които обуславят тяхното поведение.
КОМПЛЕКСНА ЧЕСТОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (complex
frequency economic fuction) – същото като честотна характеристика на икономическата система.
КОМПЛЕКСНО ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО
НЕРАВНОВЕСИЕ* (complex internal and external macroeconomic
disequilibrium) (в межд.) (*) – положение в макроикономиката и в международната икономика (в межд.), при което има едновременно вътрешно макроикономическо неравновесие (internal macroeconomic disequilibrium) (в
межд.) [непълна заетост (в макр.) и нереализиран потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.)] и външно макроикономическо неравновесие
(external macroeconomic disequilibrium) (в межд.) [неуравновесен общ платежен баланс (в межд.)].
КОМПЛЕКСНО ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО
РАВНОВЕСИЕ* (complex internal and external macroeconomic equilibrium) (в
межд.), комплексно продуктово-парично пазарно и платежнобалансово
макроикономическо равновесие (в межд.), (*) – положение в макроикономиката и в международната икономика (в межд.), при което има едновременно
вътрешно макроикономическо равновесие (в межд.) [пълна заетост (в макр.)
и реализиран потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.)] и външно
макроикономическо равновесие (в межд.) [равновесен общ платежен баланс (в
межд.)]; съвместно равновесие на продуктовия пазар (в макр.) и паричния пазар (в макр.) и на платежния баланс по основни операции (в межд.) [на общия
платежен баланс (в межд.)].
185
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПЛЕКСНО ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО
РАВНОВЕСИЕ (complex internal and external macroeconomic equilibrium) (ки)
– във:
комплексно вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в
межд.);
точка на комплексното вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в межд.) (същото като точка на комплексното продуктово-парично пазарно и платежнобалансово макроикономическо равновесие (в межд.)).
КОМПЛЕКСНО ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО РАВНОВЕСИЕ (complex
internal and external equilibrium) (ки) – във:
колебателно-разходящ паяжинообразен модел на комплексното вътрешно и външно равновесие (в межд.);
колебателно-сходящ паяжинообразен модел на комплексното вътрешно
и външно равновесие (в межд.);
комплексно вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в
межд.);
монотонно-разходящ стъпаловиден модел на комплексното вътрешно и
външно равновесие (в межд.);
монотонно-сходящ стъпаловиден модел на комплексното вътрешно и
външно равновесие (в межд.);
точка на комплексното вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в межд.) (същото като точка на комплексното продуктово-парично пазарно и платежнобалансово макроикономическо равновесие (в межд.)).
КОМПЛЕКСНО ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО
НЕРАВНОВЕСИЕ
(complex
internal
and
external
macroeconomic
disequilibrium) (ки) – във:
комплексно вътрешно и външно макроикономическо неравновесие (в
межд.);
точка на комплексното вътрешно и външно макроикономическо неравновесие (в межд.);
точка на комплексното вътрешно и външно макроикономическо неравновесие (в межд.).
КОМПЛЕКСНО ЛИНЕЙНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
(complex linear economic space) – линейно /векторно/ икономическо простран-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ство, което има комплексни скаларни коефициенти (вж. икономически скалар). Всяко комплексно линейно икономическо продстранство е и реално.

КОМПЛЕКСНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ
В ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА ОТ АСПЕКТА НА АБСОЛЮТНОТО
РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ (integrated macroeconomic market equilibrium in
open economy with absolute price level) (ки) – във: точка на комплексното макроикономическо пазарно равновесие в отворена икономика от гледна точка
на абсолютното равнище на цените (в межд.) (същото като точка на валутно-продуктово-паричното пазарно равновесие от гледна точка на абсолютното равнище на цените (в межд.));
КОМПЛЕКСНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ
В ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА ОТ АСПЕКТА НА НОМИНАЛНИЯ ВАЛУТЕН КУРС (integrated macroeconomic market equilibrium in open economy
with nominal exchange rate) (ки) – във: точка на комплексното макроикономическо пазарно равновесие в отворена икономика от аспекта на номиналния
валутния курс (в межд.) (същото като същото като точка на валутнопродуктово-паричното пазарно равновесие от аспекта на номиналния валутен курс (в межд.));
КОМПЛЕКСНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ
ПРИ ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА ОТ АСПЕКТА НА НОМИНАЛНИЯ
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (integrated macroeconomic market equilibrium in open
economy with nominal interest rate) (ки) – във: точка на комплексното макроикономическо пазарно равновесие при отворена икономика от аспекта на номиналния лихвен процент (в межд.) (същото като точка на валутнопродуктово-паричното пазарно равновесие от гледна точка на номиналния
лихвен процент (в межд.));
КОМПЛЕКСНО ПРОДУКТОВО-ПАРИЧНО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ
(product-money market equilibrium (ки) – във:
точка на комплексното продуктово-парично пазарно равновесие по Дорнбуш, Р. (в межд.);
КОМПЛЕКСНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВО-ПАРИЧНО
ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (complex macroeconomic product-money market
equilibrium) (в макр.) – макроикономическо пазарно равновесие, което е уста187
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новено едновременно на продуктовия пазар (в макр.) и паричния пазар (в
макр.). Неговите параметри са равновесният реален брутен вътрешен продукт (в макр.) и равновесният пазарен лихвен процент (в макр.). Те са координати на пресечната точка на кривата IS (в макр.) и кривата LM (в макр.).
Изследва се с помощта на IS-LM-модела (в макр.).
КОМПЛЕКСНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВО-ПАРИЧНО
ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (complex product-money macroeconomic market
equilibrium) (ки) – във:
динамичен паяжинообразен IS-LM-модел на комплексното макроикономическо продуктово-парично пазарно равновесие (в макр.);
комплексно макроикономическо продуктово-парично пазарно равновесие
(в макр.);
точка на комплексното макроикономическо продуктово-парично пазарно
равновесие (в межд.).
КОМПЛЕКСНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ* (complex
macroeconomic equilibrium) (в межд.) – макроикономическо равновесие (в
макр.), при което има съвместно са установени повече от едно икономически
равновесия в макроикономиката (в т.ч. и повече от едно макроикономически
пазарни равновесия). Към него се числят комплексното макроикономическо
продуктово-парично пазарно равновесие (в макр.), комплексното продуктовопарично пазарно и платежнобалансово макроикономическо равновесие (в
межд.), комплексното продуктово пазарно и платежнобалансово макроикономическо равновесие (в межд.) и други.
КОМПЛЕКСНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ (complex
macroeconomic equilibrium) (ки) – във:
комплексно вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в
межд.);
комплексно макроикономическо равновесие (в межд.);
точка на комплексно вътрешно и външно макроикономическо равновесие
(в межд.).
КОМПЛЕКСНО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО И ПЛАТЕЖНОБАЛАНСОВО
РАВНОВЕСИЕ* (complex product-market and balance-of-payments equilibrium)
(в межд.) (*) – положение в макроикономическата система и в международната икономика (в межд.), при което съвместно са налице продуктовопа188
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зарно равновесие (в макр.) и равновесие на платежния баланс (в межд.) [вж.
равновесен платежен баланс (в межд.)].

КОМПЛЕКСНО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО И ПЛАТЕЖНОБАЛАНСОВО
РАВНОВЕСИЕ (product-market and balance-of-payments complex equilibrium
point) (ки) – във:
комплексно продуктовопазарно и платежнобалансово равновесие (в
межд.);
крива на комплексното продуктовопазарно и платежнобалансово равновесие (в межд.) (същото като крива IS-BP (в межд.));
точка на комплексното продуктовопазарно и платежнобалансово равновесие (в межд.).
КОМПЛЕКСНО ПРОДУКТОВО-ПАРИЧНО ПАЗАРНО И ПЛАТЕЖНОБАЛАНСОВО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ* (complex
product-money-market and balance-of-payments macroeconomic equilibrium) (в
межд.) (*) – същото като комплексно вътрешно и външно макроикономическо
равновесие (в межд.).
КОМПЛЕКСНО ПРОДУКТОВО-ПАРИЧНО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ
(complex product-money market equilibrium) (ки) – във:
динамичен паяжинообразен IS-LM-модел на комплексното макроикономическо продуктово-парично пазарно равновесие (в макр.);
комплексно макроикономическо продуктово-парично пазарно равновесие
(в макр.);
точка на комплексното макроикономическо продуктово-парично пазарно
равновесие (в межд.).
КОМПЛЕКСНО РАВНОВЕСИЕ (complex equilibrium) (ки) – във:
колебателно-разходящ паяжинообразен модел на комплексното вътрешно и външно равновесие (в межд.);
колебателно-разходящ паяжинообразен модел на комплексното вътрешно и външно равновесие (в межд.);
колебателно-сходящ паяжинообразен модел на комплексното вътрешно
и външно равновесие (в межд.);
комплексно вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в
межд.);
комплексно макроикономическо равновесие (в межд.);
189
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------монотонно-разходящ стъпаловиден модел на комплексното вътрешно и
външно равновесие (в межд.);
монотонно-сходящ стъпаловиден модел на комплексното вътрешно и
външно равновесие (в межд.);
точка на комплексното вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в межд.) (същото като точка на комплексното продуктово-парично пазарно и платежнобалансово макроикономическо равновесие (в межд.));
точка на комплексното макроикономическо продуктово-парично пазарно
равновесие (в межд.).

КОМПЛЕКСНОРАВНОВЕСЕН ВАЛУТЕН КУРС* (integrally-equiaxial
exchange rate) (в межд.) – по-краткото наименование на комплексноравновесния валутен курс при относителен паритет (в межд.).
КОМПЛЕКСНОРАВНОВЕСЕН ВАЛУТЕН КУРС (integrated-equiaxial
exchange rate) (ки) – във:
комплексноравновесен валутен курс (в межд.);
комплексноравновесен валутен курс при абсолютен паритет (в межд.);
комплексноравновесен валутен курс при относителен паритет (в межд.);
комплексноравновесен номинален валутен курс (в межд.).
КОМПЛЕКСНОРАВНОВЕСЕН ВАЛУТЕН КУРС ПРИ АБСОЛЮТЕН
ПАРИТЕТ* (integrally-equiaxial exchange rate in absolute parity) (в межд.) –
равновесен валутен курс (в межд.), отговарящ едновременно на условията на
абсолютния продуктов паритет на покупателните сили (в межд.) и абсолютния финансов паритет на покупателните сили (в межд.).
КОМПЛЕКСНОРАВНОВЕСЕН ВАЛУТЕН КУРС ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН
ПАРИТЕТ* (integrally-equiaxial exchange rate in relative parity) (в межд.) – равновесен валутен курс (в межд.), отговарящ едновременно на условията на относителния продуктов паритет на покупателните сили (в межд.) и относителния финансов паритет на покупателните сили (в межд.).
КОМПЛЕКСНОРАВНОВЕСЕН КУРС (integrally-equiaxial rate) (ки) – във:
комплексноравновесен валутен курс (в межд.);
комплексноравновесен валутен курс при абсолютен паритет (в межд.);
комплексноравновесен валутен курс при относителен паритет (в межд.);
комплексноравновесен номинален валутен курс (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПЛЕКСНОРАВНОВЕСЕН НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС*
(integrated-equiaxial nominal exchange rate) (в межд.) (*) – налице е, когато пазарният валутен курс (в межд.) е едновременно равен на продуктоворавновесния номинален валутен курс (в межд.) и на финансоворавновесния номинален
валутен курс (в межд.). Условие за това е едновременно да са спазени изискванията на относителния продуктов паритет на покупателните сили (в
межд.) и на относителния финансов паритет на покупателните сили (в
межд.), т.е. на относителния комплексен паритет на покупателните сили (в
межд.).
КОМПЛЕКСНО-СПРЕГНАТ СЛУЧАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС*
(complexively-foldined /conjoined/ stochastic /random/ economic process) – вж.
взаимна корелационна функция на случайните икономически процеси.
КОМПЛЕКСНО-СПРЕГНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (complexively-foldined /conjoined/ stochastic /random/ economic function)
– случайна икономическа функция f*, която е спрегната (присъединена) икономическа функция по отношение на комплекснозначната икономическа функция f и значенията на която са комплексно-спрегнати към значенията на функцията f. Една от разновидностите на по-общото понятие за спрегната икономическа функция (adjoint /conjoined/ economic function). Последната от своя
страна е конкретно отражение на някакъв инволютивен икономически оператор за съответен клас от икономически функции. Вж. и автокорелационна
функция на случайния икономически процес.
КОМПОЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТИ* (economic
automatons composition) – операция за създаването (конструирането) на едни
икономически автомати от други икономически автомати. Негов резултат е
някаква композиция от икономически автомати* (economic automatons
composition). То има алгебричен характер и стои в основата на структурните
построения в алгебрата на икономическите автомати. Разновидности на
композиранeто на икономическите автомати (съответно разновидности на
композициите от икономически автомати) са: пряка сума /пряко сумиране/ на
икономически автомати, пряко произведение /пряко умножение/ на икономически автомати, кръстосано произведение /кръстосано умножение/ на икономически автомати, полупряко произведение /полупряко умножаване/ на
икономически автомати (вж. кръстосано произведение /пряко умножение/ на
икономически автомати) и суперпозиция на икономически автомати, чрез
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------които се създават нови икономически автомати. Всички те са композиращи
икономически операции.
КОМПОЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ
composition) – вж. теория на графите.

ГРАФ

(economic

graph

КОМПОЗИРАЩИ
ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАЦИИ*
(compositing
economic operations) в теорията на икономическите автомати – икономически
операции по композиране на едни икономически автомати от други икономически автомати. Към тях се числят: пряка сума /пряко сумиране/ на икономически автомати, пряко произведение /пряко умножение/ на икономически автомати, кръстосано произведение /кръстосано умножение/ на икономически
автомати, полупряко произведение /полупряко умножаване/ на икономически автомати (вж. кръстосано произведение /пряко умножение/ на икономически автомати) и суперпозиция на икономически автомати. Вж. композиране на икономически автомати.
КОМПОЗИЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД* (compositional economic
order) – такова крайно икономическо подмножество {a0, a1, a2, …, an} на частично подредено икономическо множество с най-малък икономически елемент, равен на 0, и най-голям икономически елемент, равен на 1, щото (а) 0 =
a0 < a1 < a2 < …, < an = 1 и (б) всички интервали [ai, ai+1] са прости икономически интервали. Частен случай на линейно подредено икономическо множество.
КОМПОЗИЦИЯ (composition) (кд) – във:
биективна композиция от икономически изображения;
икономическа композиция;
композиция на икономически съответствия;
композиция от икономически автомати (вж. композиране на икономически автомати);
композиция от икономически изображения;
композиция от икономически функции (същото като сложна икономическа функция);
обратна биективна композиция от икономическите изображения.
КОМПОЗИЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СЪОТВЕТСТВИЯ* (economic
correspondences composition), произведение на икономически съответствия,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(R, A, B) и (S, B, C) – сложно икономическо съответствие, което се определя от
израза
( RS , A, C ) = {( a, c) | ∃b от [(a,b) ∈ R] ∧ [(b, c) ∈ S ]},

където a, b и c са елементи на икономическите множества A, B и C, между които се установяват икономическите съответствия. Умножението на (R, A, B) и
(S, B, C) е асоциативно и за негови единици служат бинарни икономически отношения. Освен това (RS)# = S#R#, като от R1 ⊆ R2 следва, че R1# ⊆ R2# . Това показва, че всички възможни съответствия между някаква съвкупност от икономически множества образува подредена категория с икономическа инволюция* (category with economic involution). Вж. икономическо съответствие.

КОМПОЗИЦИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТИ* (economic
automatons composition) – вж. композиране на икономически автомати.
КОМПОЗИЦИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ* (economic
mapping composition) – икономическо изображение, за изясняването на което
да предположим че съществуват икономическите изображения φ : A → B и ψ : B
→ C, където A , B и C са икономически множества. Тогава съществува и икономическото изображение φ ° ψ на икономическото множество A в икономическото множество C, което е зададено от твърдението, че ако x ∈ A, y ∈ φ (x)
и z ∈ ψ (x), тогава на икономическия елемент x ∈ A отговаря икономическият
елемент z ∈ C. Изразът φ ° ψ е композиция от икономическите изображения φ и
ψ. Когато φ и ψ са биективни икономически изображения, тогава φ ° ψ е биективна композиция от икономическите изображения, от което следва, че (φ ° ψ)
–l
= φ–l ° ψ–l, т.е. че обратната биективна композиция от икономическите
изображения е композиция от обратни биективни икономически изображения.
Ако φ : A → B е инективно икономическо изображение, тогава φ–l ° φ = eA. Както и обратното, ако φ : A → B, ψ : B → A и ψ ° φ = eA, тогава φ е инективно икономическо изображение. Ако φ ° ψ = eB, тогава φ е сюрективно икономически
изображение. Затова пък, ако ψ ° φ = eA и φ ° ψ = eB, тогава φ и ψ са биективни
икономически изображения и са обратни едно на друго.
КОМПОЗИЦИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (economic
mapping composition) (ки) – във:
биективна композиция от икономически изображения;
композиция от икономически изображения;
обратна биективна композиция от икономическите изображения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПОЗИЦИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ* (economic functions
composition) – същото като сложна икономическа функция.
КОМПОНЕНТ (component) – градивна съставка на системата, която с оглед
на целите, които се поставят пред нейното изследване или нейното управление, не се подлага на вътрешен анализ. В този смисъл компонентите са първични градивни съставки на системата. Те не подлежат на дефиниране с помощта на други понятия (въвеждат се аксиоматично) и се задават екзогенно
(като предварително определени). Компонентите се подразделят на два вида –
елементи и връзки. Вж. поддържащ компонент, консуматорски компонент,
стопански компонент, икономически компонент, пазарно-икономически компонент, финансово-пазарно-икономически компонент.
КОМПОНЕНТ (component) (кд) – във:
вътрешен компонент на паричната база (в межд.) (същото като вътрешен кредит (в межд.));
детерминиран икономически компонент (същото като регулярен икономически компонент);
икономически компонент;
икономически компоненти с промеждутък (вж. дискретно икономическо преобразование на П. Лаплас);
компонент на икономическата система (същото като икономически компонент);
компонент на консуматорската система (същото като консуматорски
компонент);
компонент на икономическото пространство;
компонент на пазарно-икономическата система (същото като пазарноикономически компонент);
компонент на поддържащата система (същото като поддържащ компонент);
компонент на стопанската система (същото като стопански компонент);
компонент на финансово-пазарно-икономическата система (същото като
финансово-пазарно-икономически компонент);
компонент;
компоненти на институционалната икономическа система;
компоненти на релационната икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------консуматорски компонент;
международен компонент на паричната база (същото като официални
валутни резерви (в межд.));
обектни икономически компоненти (същото като обектни компоненти на
икономическата система);
обектни компоненти на икономическата система;
обектни компоненти на институционалната икономическа система;
обектни компоненти на релационната икономическа система;
пазарно-икономически компонент;
поддържащ компонент;
регулярен икономически компонент;
системни икономически компоненти (същото като системни компоненти
на икономическата система);
системни компоненти на икономическата система;
системни компоненти на институционалната икономическа система;
системни компоненти на релационната икономическа система;
социо-поддържащ компонент (същото като поддържащ компонент);
стопански компонент;
финансово-пазарно-икономически компонент.

КОМПОНЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (component of the
economic system) – същото като икономически компонент.
КОМПОНЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (component of the
economic system) (ки) – във:
компонент на икономическата система (същото като икономически
компонент);
обектни компоненти на икономическата система;
системна зависимост на компонентите на икономическата система
(вж. принцип на системна зависимост на компонентите на икономическата
система);
системни компоненти на икономическата система;
системни компоненти на институционалната икономическа система;
системни компоненти на релационната икономическа система.
КОМПОНЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (economic graph component)
– същото като свързаност на икономическия граф.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПОНЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО* (economic
space component) – такова свързано икономическо подмножество C на топологичното икономическо пространство X, при което за всяко свързано икономическо множество C1 ⊂ C от включването C ⊂ C1 (вж. включване на икономическо множество) произтича, че C = C1. Компонентите на икономическото
пространство са непресичащи се икономически множества (вж. пресичането
на икономически множества). Всяко непразно свързано икономическо множество (вж. празно икономическо множество) съдържа един и само един компонент на икономическо пространство. Ако C е компонент на икономическо
пространство X и ако C ⊂ Y ⊂ X , тогава C е компонент на икономическо подпространство Y. Ако f : X → Y е монотонно непрекъснато икономическо
изображение на X (вж. монотонно икономическо изображение, което е същото
като изотонно икономическо изображение), тогава икономическото множество C е компонент на Y тогава и само тогава, когато f −1 (C ) е компонент на X.
КОМПОНЕНТ НА КОНСУМАТОРСКАТА СИСТЕМА (component of the
consumptionary system) – същото като консуматорски компонент.
КОМПОНЕНТ
НА
ПАЗАРНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА
(component of the marketly-economic system) – същото като пазарноикономически компонент.
КОМПОНЕНТ НА ПОДДЪРЖАЩАТА СИСТЕМА (component of the
sustaining system) – същото като поддържащ компонент.
КОМПОНЕНТ НА ПАРИЧНАТА БАЗА (component of the monetary base)
(ки) – във:
вътрешен компонент на паричната база (в межд.) (същото като вътрешен кредит (в межд.));
международен компонент на паричната база (същото като официални
валутни резерви (в межд.)).
КОМПОНЕНТ НА СТОПАНСКАТА СИСТЕМА (component of the
protoeconomic system) – същото като стопански компонент.
КОМПОНЕНТ НА ФИНАНСОВО-ПАЗАРНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА (component of the financially-marketly-economic system) – същото
като финансово-пазарно-икономически компонент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПОНЕНТ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (compenent of the institutional economic system) (ки) – във:
компоненти на институционалната икономическа система;
обектни компоненти на институционалната икономическа система;
системни компоненти на институционалната икономическа система.
КОМПОНЕНТ НА РЕЛАЦИОННАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(compenents of the relational economic system) (ки) – във:
компоненти на релационната икономическа система;
обектни компоненти на релационната икономическа система;
системни компоненти на релационната икономическа система.
КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ПРЕТЕГЛЕНИЯ БЮДЖЕТЕН БАЛАНС
(component model of weighted budget balance) (в макр.) – същото като подход на
претегления бюджетен баланс (в макр.).
КОМПОНЕНТИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (compenents of the institutional economic system) (*) – обобщаващо
понятие за системните компоненти на институционалната икономическа
система и обектните компоненти на институционалната икономическа
система. На тях отговарят понятията за множество на компонентите на
институционалната икономическа система* (set oh the components of the
institutional economic system) и пространство на компонентите на институционалната икономическа система* (set oh the components of the
institutional economic system).
КОМПОНЕНТИ НА РЕЛАЦИОННАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(compenents of the relational economic system) (*) – обобщаващо понятие за
системните компоненти на релационната икономическа система и обектните компоненти на релационната икономическа система. На тях отговарят понятията за множество на компонентите на релационната икономическа
система* (set oh the components of the relational economic system) и пространство на компонентите на релационната икономическа система* (set oh
the components of the relational economic system).
КОМПОНЕНТНА КОНВЕРСИЯ НА ИНГРЕДИЕНТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (component conversion of the ingrediental economic
system) (*) – взаимна замяна на (размяна между) икономически компоненти (в
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.ч. на икономически ингредиенти и на икономически оператори) на някаква
ингредиентна икономическа система с цел извеждане (идентифициране) на
определени зависимости помеду им. Конверсията (размяната) между компонентите се извършва или само между икономически ингредиенти (между икономически връзки), или само между икономически оператори на системата
(относно смяната на икономическите елементи с икономическите връзки и обратно вж. принцип на компонентната обратимост на икономическата система). Нека е дадена ингредиентната икономическата система S с вход (входен икономически ингредиент) A , изход (изходен икономически ингредиент)
B и икономически оператор T, който преобразува A в B. При нея се различават
три вида компонентна конверсия.
Първият вид е оперторната икономическа конверсия* (conversion of a
economic operators), при която T, който е прав икономически опертор (direct
economic operator), се замества с неговия обратен икономически оператор
(inverse economic operator) T-1 (вж. обратен линеен оператор на икономическата система). Операторът T-1 преобразува изхода B във входа A. Тогава: ако
T е икономическа креативност, то T-1 е икономическа абсорбционност; ако T е
икономическа производителност, то T-1 е икономическа разходност; ако T е
икономическа интензивност, то T-1 е икономическа опредметеност; ако T е
икономическа напрегнатост, то T-1 е икономическа въплътеност; ако T е икономическа ефективност, то T-1 е икономическа натовареност; ако T е икономическа използваемост, то T-1 е икономическа ангажираност; ако T е икономическа възвращаемост, то T-1 е икономическа наситеност и т.н. Операторната икономическа конверсия променя операторната идентичност на икономическата система, но запазва нейната ингредиентна идентичност (в т.ч. предметната и функционалната ингредиентна идентичност). Операторната конверсия е приложима към всички разновидности на ингредиентните икономически
системи, конституирани според принципа на икономическата дефинируемост:
към произвеждащо-дефинираната ингредиентна икономическа система (в
т.ч. към насочено-дефинирананата ингредиентна икономическа система и
към експлицитно-дефинираната ингредиентна икономическа система) и към
определящо-дефинираната ингредиентна икономическа система (в т.ч. към
противонасочено-дефинирананата ингредиентна икономическа система и
имплицитно-дефинираната ингредиентна икономическа система). Всички те
могат да бъдат построени както при прав, така и при обратен икономически
оператор.
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до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Вторият вид е функционалната ингредиентна икономическа конверсия* (functional ingrediental economic conversion), специфичното за която е, че
икономическите ингредиенти, без да напускат предметната си идентичносг,
разменят функционалните си роли: ингредиентът A остава A, но от вход се
превръща в изход, а ингредиентът B остава B, но от изход се превръща във
вход. Тогава произвеждащо-дефинираната ингредиентна икономическа система се преобразува в определящо-дефинирана ингредиентна икономическа система и обратно (в т.ч. насочено-дефинирананата ингредиентна икономическа
система се приобразува в противонасочено-дефиниранана ингредиентна икономическа система и обратно, а експлицитно-дефинираната ингредиентна
икономическа система се преобразува в имплицитно-дефинираната ингредиентна икономическа система и обратно). Тези преобразования са валидни и за
произвеждащо-дефинираната начална и инверсна ингредиентна икономическа
система, за определящо-дефинираната начална и инверсна ингредиентна икономическа система, за насочено-дефинираната начална и инверсна ингредиентна икономическа система, за противонасочено-дефинираната начална и инверсна ингредиентна икономическа система, за експлицитно-дефинираната
начална и инверсна ингредиентна икономическа система и за имплицитнодефинираната начална и инверсна ингредиентна икономическа система. Функционалната ингредиентна икономическа конверсия променя функционалната
инградиентна идентичност на икономическата система, но запазва нейната
предметна ингредиентна идентичност и нейната операторна идентичност. Затова икономическата креативност остава икономическа креативност, икономическата абсорбционност остава икономическа абсорбционност, икономическата производителност остава икономическа производителност, икономическата
разходност остава икономическа разходност и т.н.
Третият вид е предметната ингредиентна икономическа конверсия*
(objective ingrediental economic conversion), специфичното за която е, че икономическите ингредиенти разменят предметната си определеност: ингредиентът A става B, а ингредиентът B става A. Тогава началната ингредиентна икономическа система се преобразува в инверсна ингредиентна икономическа
система и обратно (в т.ч. насочено-дефинираната начална ингредиентна икономическа система се преобразува в насочено-дефинирана инверсна ингредиентна икономическа система и обратно, противонасочено-дефинираната начална ингредиентна икономическа система се преобразува в противонасоченодефинирана инверсна ингредиентна икономическа система и обратно, експлицитно-дефинираната начална ингредиентна икономическа система се преобра199
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зува в експлицитно-дефинирана инверсна ингредиентна икономическа система
и обратно, имплицитно-дефинираната начална ингредиентна икономическа
система се преобразува в имплицитно-дефинирана инверсна ингредиентна
икономическа система и обратно, произвеждащо-дефинираната начална ингредиентна икономическа система се преобразува в произвеждащо-дефинирана
инверсна ингредиентна икономическа система и обратно, определящодефинираната начална ингредиентна икономическа система се преобразува в
определящо-дефинирана инверсна ингредиентна икономическа система и обратно). Предметната ингредиентна икономическа конверсия променя предметната инградиентна идентичност на икономическата система, но запазва нейната функционална ингредиентна идентичност и нейната операторна идентичност. Функционалната и предметната ингредиентна икономическа конверсия
са частни случаи на по-общото понятие за ингредиентна икономическа конверсия* (ingrediental economic conversion), която запазва само операторната
идентичност на системата.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
компонентна конверсия на ингредиентната икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за компонентна конверсия на ингредиентната консуматорска система* (component conversion
of the ingrediental consumptionary system), компонентна конверсия на ингредиентната стопанска система* (component conversion of the ingrediental
protoeconomic system), компонентна конверсия на ингредиентната пазарноикономическа система* (component conversion of the ingrediental marketlyeconomic system) и компонентна конверсия на ингредиентната финансовопазарно-икономическа система* (component conversion of the ingrediental
financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за компонентна конверсия на ингредиентната поддържаща система*
(component conversion of the ingrediental sustenance /sustaining/ system) (за компонетна конверсия на ингредиентната система при поддържането).

КОМПОНЕНТНА ОБРАТИМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(component inversibility of the economic system) (ки) – във:
принцип на компонентната обратимост на икономическата система.
КОМПОНЕНТНО-ВЗАИМООБРАТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ*
(componently-mutually-inverse economic systems) – вж. принцип на компонентната обратимост на икономическата система.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМПОНЕНТНО-ИЗХОДНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА*
(compenently-output economic system) – същото като релационна икономическа
система. Вж. и принцип на компонентната обратимост на икономическата
система.
КОМПОНЕНТНО-ОБРАТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА*
(compenently-inverse economic system) – същото като институционална икономическа система. Вж. и принцип на компонентната обратимост на икономическата система.
КОМПРОМИС (compromise) (кд) – във:
икономически компромис (вж. многокритериална оптимизационна
икономическа задача).
КОМПРОМИСНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (compromise economic
solution /при управленски задачи – decision/) – вж. многокритериална оптимизационна икономическа задача.
КОМУТАТИВЕН ЗАКОН В ИКОНОМИКАТА (commutative law in
economy) – закон, според който алгебричните операции събиране и умножение
над определени икономически величини (например a и b) притежават свойството на разместителност (commutability). Според него a + b = b + a и ab = ba. В
случая събирането и умножението са бинарни алгебрични операции (binary
algebraic operations). Изобщо бинарната алгебрична операция в икономиката •
е комутативна (т.е. изпълнява комутативния закон), ако в дадена алгебрична
икономическа система е валидно тъждеството a•b = b•a. Аналог на комутативните закони в икономиката са операциите обединяване на икономически
множества и пресичане на икономически множества (например на икономическите множества A и B)
A U B = B U A, A I B = B I A,
където U е символът за обединяване, а I – символът за пресичане на множества. Вж. и алгебра на икономическите множества.

КОМУТАТИВЕН ЗАКОН В ИКОНОМИКАТА (commutative law in
economy) (ки) – във:
комутативен закон в икономиката;
общ комутативен закон в икономиката;
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЯЛОСТНОСТНИТЕ …
до КОМУТАТИВНА МАТРИЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------симетрия между комутативните закони в икономиката.

КОМУТАТИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЪСТЕН* (commutative economic
ring) – разновидност на икономически пръстен, който удовлетворява комутативните закони в икономиката.
КОМУТАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА АЛГЕБРА (commutative economic
algebra) – вж. икономическа алгебра.
КОМУТАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА* (commutative economic
group), абелева икономическа група, – икономическа група G, в която за
всички икономически елементи a, b ∈ G е валидно равенството ab = ba. Икономическа група, операцията в която удовлетворява комутативния закон в
икономиката.
КОМУТАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛУГРУПА* (commutative
economic semi-group), абелева икономическа полугрупа, – икономическа полугрупа S, в която за всички икономически елементи x, y ∈ S е валидно равенството xy = yx. Икономическа полугрупа, операцията в която удовлетворява комутативния закон в икономиката.
КОМУТАТИВНА МАТРИЦА (commutative matrix) – вж. матрица.
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНАНТ (conant) (кд) – във:
икокореномически конант;
икономически конант;
икореномически конант;
икотехномически конант;
икоуниреномически конант;
типичен икокореномически конант;
типичен икономически конант;
типичен икореномически конант;
типичен икотехномически конант;
типичен икоуниреномически конант.
КОНАТ (ecocorenomic) (кд) – във:
икокореномически конат;
икономически конат;
икореномически конат;
икотехномически конат;
икоуниреномически конат;
типичен икокореномически конат;
типичен икономически конат;
типичен икореномически конат;
типичен икотехномически конат;
типичен икоуниреномически конат.
КОНАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(conatic two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически конат.
КОНАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (conatic twostage economic monad) – същото като икономически конат.
КОНАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (conatic
two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически конат.
КОНАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА* (conatic
two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически конат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(conatic two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически конат.
КОНАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (conatic two-stage typical ecocorenomic monad) – същото като типичен
икокореномически конат.
КОНАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(conatic two-stage typical economic monad) – същото като типичен икономически конат.
КОНАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (conatic two-stage typical ecorenomic monad) – същото като типичен икореномически конат.
КОНАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА* (conatic two-stage typical ecotechnomic monad) – същото като типичен
икотехномически конат.
КОНАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (conatic two-stage typical ecounirenomic monad) – същото като типичен икоуниреномически конат.
КОНАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (conatic ecocorenomic monad) (ки) – във:
конатна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически конат).
КОНАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (conatic economic monad) (ки) –
във:
конатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически
конат).
КОНАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (conatic ecoconomic monad)
(ки) – във:
конатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически конат).

2

678

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (conatic ecotechnomic monad) (ки) – във:
конатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически конат).
КОНАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (conatic ecouniconomic
monad) (ки) – във:
конатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически конат).
КОНАТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (conatic
typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
конатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като
типичен икокореномически конат).
КОНАТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (conatic typical
economic monad) (ки) – във:
конатна двустепенна типична икономическа монада (същото като типичен икономически конат).
КОНАТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (conatic typical
ecorenomic monad) (ки) – във:
конатна двустепенна типична икореномическа монада (същото като типичен икореномически конат).
КОНАТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (conatic typical
ecotechnomic monad) (ки) – във:
конатна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като
типичен икотехномически конат).
КОНАТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (conatic
typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
конатна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото като
типичен икоуниреномически конат).
КОНВЕНЦИОНАЛНА ФУНКЦИЯ НА ПРЕДПОЧИТАНИЕТО КЪМ
ЛИКВИДНОСТ (propensity to liquidity conventional function) (в межд.) – представена в логаритмична форма функция на предпочитанието към ликвидност
(в макр.), отчитаща трансакционното търсене на пари (в макр.) и спекула3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивното търсене на пари (в макр.) без закъсняващи или закъсняващи реакции
във функционирането на макроикономическата система.
КОНВЕРГЕНТНА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА (convergent
fiscal-monetary policy) (в межд.) – същото като сходяща /конвергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.).
КОНВЕРГЕНТНА ДИНАМИКА (convergent dynamics) (ки) – във:
колебателна конвергентна макроикономическа динамика (в макр.);
конвергентна макроикономическа динамика (в макр.);
монотонна конвергентна макроикономическа динамика (в макр.).
КОНВЕРГЕНТНА ДИНАМИЧНА РЕГУЛИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (convergent dynamic regulability of the economic
system) – същото като сходяща динамична регулируемост на икономическата
система. Вж. и динамична регулируемост на икономическата система.
КОНВЕРГЕНТНА КОЛЕБАТЕЛНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (convergent oscillating /oscillatory/ function of the economic regulation) – същото като сходяща колебателна функция на икономическото регулиране.
КОНВЕРГЕНТНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА* (convergent
macroeconomic dynamics) (в макр.) (*) – сходящо изменение във времето (монотонно или колебателно) на определена макроикономическа величина [подразбира се – на макроикономическата активност, т.е. на обема на брутния
вътрешен продукт (в макр.), респ. на брутния национален продукт (в макр.)].
КОНВЕРГЕНТНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА (convergent
macroeconomic dynamics) (ки) – във:
колебателна конвергентна макроикономическа динамика (в макр.);
конвергентна макроикономическа динамика (в макр.);
монотонна конвергентна макроикономическа динамика (в макр.).
КОНВЕРГЕНТНА МОНОТОННА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО
РЕГУЛИРАНЕ* (convergent monotonous /monotone/ function of the economic
regulation) – същото като сходяща монотонна функция на икономическото регулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНВЕРГЕНТНА НАРАСТВАЩО-МОНОТОННА ФУНКЦИЯ НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (convergent increasingly-monotonous
/increasingly-monotone/ function of the economic regulation) – същото като сходяща нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране.
КОНВЕРГЕНТНА ПОЛИТИКА (convergent policy) (ки) – във:
конвергентна бюджетно-парична политика (в межд.) (същото като сходяща /конвергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.)).
КОНВЕРГЕНТНА ПОНИЖАВАЩО-МОНОТОННА ФУНКЦИЯ НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (convergent decreasingly-monotonous
/decreasingly-monotone/ function of the economic regulation) – същото като сходяща понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране.
КОНВЕРГЕНТНА РЕГУЛИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (convergent regulability of the economic system) – същото като сходяща
регулируемост на икономическата система. Обобщаващо понятие за конвергентна статична регулируемост на икономическата система и конвергентна динамична регулируемост на икономическата система.
КОНВЕРГЕНТНА РЕГУЛИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (convergent regulability of the economic system) (ки) – във:
външна конвергентна регулируемост на икономическата система (същото като външна сходяща регулируемост на икономическата система);
вътрешна конвергентна регулируемост на икономическата система (същото като вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система);
конвергентна динамична регулируемост на икономическата система
(същото като сходяща динамична регулируемост на икономическата система);
конвергентна регулируемост на икономическата система (същото като
сходяща регулируемост на икономическата система);
конвергентна статична регулируемост на икономическата система (същото като сходяща статична регулируемост на икономическата система;
вж. и статична регулируемост на икономическата система).
КОНВЕРГЕНТНА СТАТИЧНА РЕГУЛИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (convergent static regulability of the economic system) –
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същото като сходяща статична регулируемост на икономическата система.
Вж. и статична регулируемост на икономическата система.
КОНВЕРГЕНТНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (convergent function of the economic regulation) – същото като сходяща
функция на икономическото регулиране.
КОНВЕРГЕНТНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ
(convergent function of the economic regulation) (ки) – във:
конвергентна колебателна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща колебателна функция на икономическото регулиране);
конвергентна монотонна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща монотонна функция на икономическото регулиране);
конвергентна нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране);
конвергентна понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране);
конвергентна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща функция на икономическото регулиране).
КОНВЕРГЕНТНО БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО КОМБИНИРАНЕ* (convergent fiscal-monetary combination) (в межд.) – същото като сходяща
/конвергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.).
КОНВЕРГЕНТНО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ*
(convergent dynamic economic regulation) – същото като сходящо динамично
регулиране на икономическата система.
КОНВЕРГЕНТНО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(convergent dynamic economic regulation) (ки) – във:
конвергентно динамично икономическо регулиране (същото като сходящо
динамично регулиране на икономическата система);
система на конвергентно динамично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо динамично икономическо регулиране).
КОНВЕРГЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (convergent economic regulation) – същото като сходящо икономическо регулиране.
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНВЕРГЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (convergent economic regulation) (ки) – във:
конвергентно динамично икономическо регулиране (същото като сходящо
динамично регулиране на икономическата система);
конвергентно икономическо регулиране (същото като сходящо икономическо регулиране);
конвергентно колебателно икономическо регулиране (същото като сходящо колебателно икономическо регулиране);
конвергентно монотонно икономическо регулиране (същото като сходящо
монотонно икономическо регулиране);
конвергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото
като сходящо нарастващо-монотонно икономическо регулиране);
конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото
като сходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране);
конвергентно статично икономическо регулиране (същото като сходящо
статично регулиране на икономическата система);
система на конвергентно динамично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо динамично икономическо регулиране);
система на конвергентно икономическо регулиране същото като (система
на сходящо икономическо регулиране);
система на конвергентно колебателно икономическо регулиране (същото
като система на сходящо колебателно икономическо регулиране);
система на конвергентно монотонно икономическо регулиране (същото
като система на сходящо монотонно икономическо регулиране);
система на конвергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на сходящо нарастващо-монотонно икономическо
регулиране);
система на конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на сходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране);
система на конвергентно статично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо статично икономическо регулиране).
КОНВЕРГЕНТНО КОЛЕБАТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ*
(convergent oscillating /oscillatory/ economic regulation) – същото като сходящо
колебателно икономическо регулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНВЕРГЕНТНО КОЛЕБАТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(convergent oscillating /oscillatory/ economic regulation) (ки) – във:
конвергентно колебателно икономическо регулиране \същото като сходящо колебателно икономическо регулиране);
система на конвергентно колебателно икономическо регулиране.
КОНВЕРГЕНТНО КОМБИНИРАНЕ (convergent combination) (ки) – във:
конвергентно бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като
сходяща /конвергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.)).
КОНВЕРГЕНТНО МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ*
(convergent monotonous /monotone/ economic regulation) – същото като сходящо
монотонно икономическо регулиране.
КОНВЕРГЕНТНО МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(convergent monotonous /monotone/ economic regulation) (ки) – във:
конвергентно монотонно икономическо регулиране (същото като сходящо
монотонно икономическо регулиране);
система на конвергентно монотонно икономическо регулиране (същото
като система на сходящо монотонно икономическо регулиране);
система на конвергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на сходящо нарастващо-монотонно икономическо
регулиране);
система на конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на сходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране).
КОНВЕРГЕНТНО НАРАСТВАЩО-МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ* (convergent increasingly-monotonous /increasingly-monotone/
economic regulation) – същото като сходящо нарастващо-монотонно икономическо регулиране.
КОНВЕРГЕНТНО НАРАСТВАЩО-МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ (convergent increasingly-monotonous /increasingly-monotone/
economic regulation) (ки) – във:
конвергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото
като сходящо нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на конвергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на сходящо нарастващо-монотонно икономическо
регулиране).
КОНВЕРГЕНТНО ПОНИЖАВАЩО-МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ* (convergent increasingly-monotonous /decreasingly-monotone/
economic regulation) – същото като сходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране.
КОНВЕРГЕНТНО ПОНИЖАВАЩО-МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ (convergent increasingly-monotonous /decreasingly-monotone/
economic regulation) (ки) – във:
конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото
като сходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране);
система на конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на сходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране).
КОНВЕРГЕНТНО СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ*
(convergent static economic regulation) – същото като сходящо статично регулиране на икономическата система.
КОНВЕРГЕНТНО СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(convergent static economic regulation) (ки) – във:
конвергентно статично икономическо регулиране (същото като сходящо
статично регулиране на икономическата система);
система на конвергентно статично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо статично икономическо регулиране).
КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА НАРАСТВАЩО-ПОЛОЖИТЕЛНА
ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (convergently-active increasinglypositive economic retroaction /feed-back/) – същото като сходящо-действуваща
нарастващо-положителна обратна икономическа връзка.
КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВРЪЗКА* (convergently-active economic retroaction /feed-back/) – същото като
сходящо-действуваща обратна икономическа връзка.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВРЪЗКА* (convergently-active economic retroaction /feed-back/) (ки) – във:
конвергентно-действуваща нарастващо-положителна обратна икономическа връзка (същото като сходящо-действуваща нарастващоположителна обратна икономическа връзка);
конвергентно-действуваща обратна икономическа връзка (същото като
сходящо-действуваща обратна икономическа връзка);
конвергентно-действуваща отрицателна обратна икономическа връзка
(същото като сходящо-действуваща отрицателна обратна икономическа
връзка);
конвергентно-действуваща положителна обратна икономическа връзка
(същото като сходящо-действуваща положителна обратна икономическа
връзка);
конвергентно-действуваща понижаващо-положителна обратна икономическа връзка (същото като сходящо-действуваща понижаващоположителна обратна икономическа връзка).
КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА ОТРИЦАТЕЛНА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (convergently-active negative economic retroaction
/feed-back/) – същото като сходящо-действуваща отрицателна обратна икономическа връзка.
КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА
ПОЛОЖИТЕЛНА
ОБРАТНА
ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (convergently-active positive economic
retroaction /feed-back/) – същото като сходящо-действуваща положителна обратна икономическа връзка.
КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА
ПОЛОЖИТЕЛНА
ОБРАТНА
ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА (convergently-active positive economic
retroaction /feed-back/) (ки) – във:
конвергентно-действуваща положителна обратна икономическа връзка
(същото като сходящо-действуваща положителна обратна икономическа
връзка);
конвергентно-действуваща понижаващо-положителна обратна икономическа връзка (същото като сходящо-действуваща понижаващоположителна обратна икономическа връзка).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА ПОНИЖАВАЩО-ПОЛОЖИТЕЛНА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (convergently-active
decreasingly-positive economic retroaction /feed-back/) – същото като сходящодействуваща понижаващо-положителна обратна икономическа връзка.
КОНВЕРСИЯ НА ИНГРЕДИЕНТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(conversion of the ingrediental economic system) (ки) – във:
компонентна конверсия на ингредиентната икономическа система.
КОНВЕРТИРУЕМА АКЦИЯ (convertable share) (в макр.) – особен вид привилегирована акция (в макр.) на корпорацията, която може да се конвертира с
определен брой обикновени акции, както и може да бъде обратно изкупена от
нейния емитент.
КОНГРУЕНТНО /СРАВНИМО/ ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО*
(congruentic economic space) – вж. изоморфни линейни икономически пространства.
КОНГРУЕНТНОСТ /СРАВНИМОСТ/ (congruence) (ки) – във:
икономическа конгруентност /сравнимост/.
КОНДРАТИЕВ, Н. Д. (Kondratieff, N. D.) (кд) – във:
вълни на Кондратиев, Н. Д. (същото като дълги икономически цикли; вж. и
теория за дългите икономически цикли);
дълги вълни на Кондратиев, Н. Д. (същото като дълги икономически цикли;
вж. и теория за дългите икономически цикли);
Кондратиев, Николай Дмитриевич.
КОНДРАТИЕВ, НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (Kondratieff, Nikolaj
Dmitrievich) (1892–1938) – руски икономист, ученик на Михаил И. Т.Барановски, създател на теорията за дългите икономически вълни. Учи в църковно и в земеделско училище. През периода 1911–1915 г. следва в юридическия факултет на Петербургския университет. Още като студент написва доклад
на тема “Теологически елементи в политическата икономия”. През 1916 г. завежда статистико-икономическия отдел на Земския съюз в Петербург. Взема
участие в разработването на аграрната реформа през 1917 г. Работи в Общодържавния продоволствен комитет и като заместник министър на Временното
правителство (1917 г.). След Октомврийската революция през 1919 г. той пос11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тъпва на работа в Московската селскостопанска академия “К. А. Тимирязев”,
където през 1920 г. става професор, а през 1923 г. е завеждащ катедра "Учение
за селскостопанските пазари". През 1924 г. пътува в САЩ, Канада, Великобритания и Германия за изследване на аграрните въпроси. Член е на чуждестранни научни институции, в т.ч. и на Американската икономическа асоциация
и на Лондонското статистическо и социологическо дружество. До 1928 г. работи в новосъздадения Конюнктурен институт при Народния комисариат по
финанси, на който е бил и директор. Н. Кондратиев смята, че социализмът
икономически е неосъществим и го разглежда като разновидност на държавния капитализъм. Придава на селското стопанство приоритетна роля в развитието на икономиката. Отправя критики към използуваните принципи и методи при разработването на плановете за развитието на селското стопанство в
СССР. През 1926–1927 г. Н. Кондратиев се опитва да отстоява своите позиции
по този въпрос чрез публикации в икономическите списания. През 1930 г. той
е арестуван за “десен уклон” и “подривна дейност”. Осъден е на смърт от сталинисткия режим и е разстрелян през 1938 г. Реабилитиран е посмъртно през
1987 г.
Н. Кондратиев има приноси в разработването на статистическата теория,
теорията на икономическото прогнозиране и на теорията за икономическата
динамика. Той определя основните понятия на икономическата динамика (която тогава е била съвсем ново направление в икономиката), разкрива единството и различието между статичния и динамичния подход към анализа на стопанството, както и ролята на конюнктурните изследвания при решаването на
проблемите на икономическата динамика. Н. Кондратиев разграничава две качествено нееднородни групи конюнктурни процеси – обратими (reversible)
(вълнообразни, циклични) и необратими (irreversible) (еволюционни, трендови) процеси. При обратимите процеси той отделя различни типове колебания в
икономическата активност, различаващи се по дължината на техния период:
сезонни цикли (с продължителност от 3,5 години), търговско-промишлени
цикли (с продължителност от 7 до 11 години) и големи конюнктурни цикли (с
продължителност от 50 до 60 години). Тази класификация става общоприета в
световната икономическа литература. Н. Кондратиев разработва и теорията
за дългите икономически цикли (наречени вълни на Н. Кондратиев), с което
придобива световна известност. Въз основа на резултати от статистически изследвания обосновава съществуването на дългите икономически цикли в пазарната икономика с продължителност над 50 г. Тези резултати пространно са
описани и публикувани в: Кондратиев, Н. Д. Большие циклы экономической
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конюнктуры. – В: Кондратиев, Н. Д., Опарин, Д. И. Большие циклы конюнктуры. Доклады и обсуждения в Институте экономике. М., 1928).
Други по-важни трудове на Н. Кондратиев са: Кондратиев, Н. Д. Аграрный вопрос: о земле и земельных порядках. Универсальная библиотека.
1917; Кондратиев, Н. Д. Мировое хозяйство и его конюнктуры во время и
после войны. Вологда, 1922; Кондратиев, Н. Д. Мировая экономическая депресия и рынок капиталов. – В: “Экономический бюлетин конюнктурного института”, № 1-2, 1923; Кондратиев, Н. Д. Большие циклы конюнктуры. – В: Сп.
“Вопросы конюнктуры”, т. 1, выпуск 1. М., 1925); Kondratieff, N. D. The Static
ant the Dynamic View of Economics [Статичната и динамичната представа за
икономиката]. Quarterly Journal of Economics, 1925, February, vol. 39, N 2, p.
575-583; Kondratieff, N. D. The Long Waves in Econcmic life [Дългите вълни в
икономическия живот]. Review of Economics and Statistics, 1935, N 17, pp. 105115; Кондратьев, Н. Д. Проблемы экономической динамики. М., Экономика,
1989.
КОНЕКТИВНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(connective assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в
икономиката.
КОНЕКТИВНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (connective assidecisionary economic system) (ки) – във:
конективна асидецисивна икономическа система (вж. определящо и
решаващо в икономиката);
конективна регулаторна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката);
конективна репродуктивна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката).
КОНЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ* (connective economic subordination) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
КОНЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (connective economic subordination) (ки) – във:
конективна икономическа подчиненост (вж. определящо и решаващо в
икономиката);
конективна регулаторна икономическа подчиненост (вж. определящо и
решаващо в икономиката);
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конективна репродуктивна икономическа подчиненост (вж. определящо и решаващо в икономиката).
КОНЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (connective economic system) (ки) – във:
конективна асидецисивна икономическа система (вж. определящо и
решаващо в икономиката);
конективна регулаторна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката);
конективна репродуктивна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката).
КОНЕКТИВНА РЕГУЛАТОРНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (connective regulatory assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
КОНЕКТИВНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ*
(connective regulatory economic subordination) – вж. определящо и решаващо в
икономиката.
КОНЕКТИВНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (connective regulatory economic system) (ки) – във:
конективна регулаторна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката).
КОНЕКТИВНА РЕПРОДУКТИВНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (connective reproductive assidecisionary economic system)
– вж. определящо и решаващо в икономиката.
КОНЕКТИВНА РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ* (connective reproductive economic subordination) – вж. определящо и
решаващо в икономиката.
КОНЕКТИВНА РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(connective reproductive economic system) (ки) – във:
конективна репродуктивна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНЕФЕКТИВНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (coneffectivitary economic comparison) (ки) – във:
конефективностно стопанствено ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
конефективностно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно
икономическо сравнение).
КОНЕФЕКТИВНОСТНО
СТОПАНСТВЕНО
ОБЩОЦЕННОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ [ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО]*
(individual product coneffectivitary protoeconomizing totally-worth economic comparison) – вж ценностно икономическо сравнение.
КОНЕФЕКТИВНОСТНО СТОПАНСТВЕНО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ* (coneffectivitary protoeconomizing worth economic
comparison) – вж ценностно икономическо сравнение.
КОНЕФЕКТИВНОСТНО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ* (coneffectivitary worth economic comparison) – вж ценностно икономическо сравнение.
КОНЕФИКАСНО БЛАГО* (coneffectual good) – вж. зависимости между
благото и продукта.
КОНЕФИКАСНО БЛАГО* (coneffectual good) (ки) – във:
конефикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
конефикасно икономическо благо.
КОНЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (coneffectual economic
good), потребително икономическо благо, (*) – работно икономическо благо
(артипрефикасно икономическо благо), което се създава в икономическото
потребление; 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 конефикасна икономическа дейност* (coneffectual economic activity /work/), означавана като икономическо потребление [и като потребителна икономическа дейност (consumption economic activity /work/)] (вж. икономическа
дейност) (а благото – като потребително икономическо благо), и оказва потребително икономическо въздействие върху околната среда. Конефикасното
икономическо благо удовлетворява конефикасни икономически потребнос15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ти* (coneffectual economic needs /necessities/) [същото като потребителни
икономически потребности* (consumption economic needs /necessities/)] на
социума (потребности на социума от блага, създадени в икономическото потребление) (в т.ч. конефикасни икономически потребности на поддържащата и
на супериалната сфера). В областта на конефикасната икономическа дейност,
където се създава конефикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа конефикасност (същото като потребителна икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се
числят средната икономическа конефикасност* (average economic
coneffectuality) [същото като средна потребителна икономическа артипрефикасност* (average consumption economic artipreffectuality)] и пределната
икономическа конефикасност* (marginal economic coneffectuality) [същото
като пределна потребителна икономическа артипрефикасност* (marginal
consumption economic artipreffectuality)].
Съвкупност от конефикасни икономически блага в определен обхват образува конефикасно икономическо богатство* (coneffectual economic wealth)
[същото като потребително икономическо богатство* (consumption economic
wealth)] в същия обхват. Конефикасното икономическо благо може да бъде само нематериално конефикасно икономическо благо* (immateral coneffectual
economic good) [същото като нематериално потребително икономическо
благо* (immateral consumption economic good)] [на което отговаря понятието за
нематериално конефикасно икономическо богатство* (immaterial coneffectual economic wealth)]. Съответно на това се конституира понятието за нематериална икономическа конефикасност* (immaterial economic coneffectuality) [в т.ч. средна нематериална икономическа конефикасност* (average
immaterial economic coneffectuality) и пределна нематериална икономическа
конефикасност* (marginal immaterial economic coneffectuality)].
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 конефикасното икономическо
благо са (1) конепрификасното икономическо благо* (conepriffectual
economic good) [същото като първично потребително икономическо благо*
(primary consumption economic good)] [когато то има относителносамостоятелна опредметеност и тогава на него отговаря понятието за икономическа конепрификасност* (economic conepriffectuality), същото като първична потребителна икономическа артипрефикасност* (primary consumption economic artipreffectuality), първична икономическа конефикасност*
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(primary economic coneffectuality)] и (2) конесефикасното икономическо благо* (coneseffectual economic good) [същото като вторично потребително
икономическо благо* (secondary consumption economic good)] [когато то няма
относително-самостоятелна опредметеност, като създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в
потребление, и тогава на него отговаря понятието за икономическа конесефикасност* (economic coneseffectuality), същото като вторична потребителна
икономическа артипрефикасност* (secondary consumption economic
artipreffectuality), вторична икономическа конефикасност* (secondary
economic coneffectuality)].
В зависимост от вътрешносистемната си принадлежност разновидности на
конефикасното икономическо благо са (1) конефективното икономическо
благо* (coneffective economic good) в лицето на работната сила като трудово
икономическо благо [същото като пряко потребително икономическо благо*
(direct consumption economic good), конедификасно икономическо благо*
(conediffectual 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 конефективност*
(economic coneffectivity), същото като икономическа конедификасност*
(economic conediffectuality), пряка потребителна икономическа артипрефикасност* (direct consumption economic artipreffectuality), потребителна икономическа ефективност* (consumption economic effectivity)] и (2) квазиконефективното икономическо благо* (quasi-coneffective economic good) [същото като непряко потребително икономическо благо* (indirect consumption
economic good), конеиндификасно икономическо благо* (coneindiffectual
economic good)] [когато то се интерпретира като резултат от функционирането
на обратната икономическа връзка в системата и тогава на него отговаря понятието за икономическа квазиконефективност* (economic quasiconeffectivity), същото като икономическа конеиндификасност* (economic
coneindiffectuality), непряка потребителна икономическа артипрефикасност* (indirect consumption economic artipreffectuality), потребителна икономическа квазиефективност* (consumption economic quasi-effectivity)].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
конефикасно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за конефикасно консуматорско благо* (coneffectual
consumptionary good), конефикасно стопанско благо* (coneffectual
protoeconomic good), конефикасно пазарно-икономическо благо* (coneffectual
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------marketly-economic good) и конефикасно финасово-пазарно-икономическо
благо* (coneffectual financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е
понятието за конефикасно поддържащо благо* (coneffectual sustenance
/sustaining/ good) (за конефикасно благо при поддържането).
КОНЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (coneffectual economic wealth) – вж. конефикасно икономическо благо.
КОНЕФИКАСНОСТ* (conefectuality) – вж. зависимости между благото и
продукта.
КОНЕФИКАСНОСТ (coneffectuality /conefficacy/) (кд) – във:
икономическа конефикасност;
конефикасност (вж. зависимости между благото и продукта).
КОНИЧЕСКА ОБВИВКА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО*
(conic hull of the economic set), наложен на множество изпъкнал икономически конус, – вж. изпъкнал икономически конус.
КОНКАТЕНАЦИЯ /СЪЧЛЕНЯВАНЕ, СЦЕПЛЕНИЕ/ (concatenation) (кд) –
във:
икономическа конкатенация /съчленяване, сцепление/ (вж. свободна
икономическа полугрупа).
КОНКРЕТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ* (concrete
economic ingredientificate) (*) – икономически ингредиентификат на конкретната ингредиентна икономическа система; двойка от входен икономически
ингредиент и изходен икономически ингредиент на дадена елементарна (без
вътрешни междинни преобразования) конкретна ингредиентна икономическа
система, икономическото съответствие между които (ингредиенти) е определено чрез някакъв конкретен икономически ингредиентор (конкретен ингредиентен икономически оператор). По-сложна конкретна ингредиентна икономическа система може да се представи като елементарна, като съвкупността
от нейните икономически оператори се обедини в един общ конкретен икономически ингредиентор. Така че конкретната ингредиентна икономическа система е съставена от конкретния икономически ингредиантификат и конкретния
икономически ингредиентор, който задава конкретното ингредиентно икономическо преобразование* (concrete ingrediental economic transformation)
между входа и изхода на системата. Според критерия на ингредиентната ико18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа абстрахируемост се се разграничават следните основни разновидности на конкретния икономически ингредиентификат: (1) икономически
стратификат (стратификационен икономически ингредиентификат, икономически ингредиентификат на стратифицираната икономическа система);
(2) икономически субстанцификат (субстанциален икономически ингредиентификат, икономически ингредиентификат на субстанциалната икономическа система); (3) икономически стратисубстанцификат (стратисубстанциален икономически ингредиентификат, икономически ингредиентификат на
стратисубстанциалната икономическа система).
Когато съставките на конкретния икономически ингредиентификат
(входният и изходният икономически ингредиент на системата) са икономически величини, е налице конкретен икономически ингредиентификат от
нулев ранг* (concrete zero-rank economic ingredientificate); той е ингредиентификат на конкретна ингредиентна икономическа система от нулев ранг*
(zero-rank ingrediental economic system) (вж. ранжиране на ингредиентните
икономически системи). Когато икономическите ингредиенти са конкретни
ингредиентни икономически системи от нулев ранг, тогава е налице конкретен икономически ингредиентификат от първи ранг* (concrete first-rank
economic ingredientificate); той е ингредиентификат на конкретна ингредиентна икономическа система от първи ранг. Когато икономическите ингредиенти
са конкретни ингредиентни икономически системи от първи ранг, тогава е налице конкретен икономически ингредиентификат от втори ранг* (concrete
second-rank economic ingredientificate); той е ингредиентификат на конкретна
ингредиентна икономическа система от втори ранг. Когато икономическите
ингредиенти са конкретни ингредиентни икономически системи от втори ранг,
тогава е налице конкретен икономически ингредиентификат от трети
ранг* (concrete third-rank economic ingredientificate); той е ингредиентификат
на конкретна ингредиентна икономическа система от трети ранг. В случай
че не посочено друго, под конретен икономически ингредиентификат обикновено се подразбира конкретният икономически ингредиентификат от нулев
ранг.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
конкретния икономически ингредиентификат се конституират още и съответстващите на последния понятия за конкретен консуматорски ингредиентификат* (concrete consumptionary ingredientificate), конкретен стопански ингредиентификат* (concrete protoeconomic ingredientificate), конкретен пазарно-икономически ингредиентификат* (concrete marketly-economic ingredien19

695

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tificate) и конкретен финансово-пазарно-икономически ингредиентификат* (concrete financially-marketly-economic ingredientificate). Общо за всички
тях е понятието за конкретен поддържащ ингредиентификат* (concrete
sustenance /sustaining/ ingredientificate) (за конкретен ингредиентификат при
поддържането).
КОНКРЕТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТОР* (concrete economic
ingredientor), конкретен ингредиентен икономически оператор, (*) – икономически оператор на конкретната ингредиентна икономическа система;
оператор, който задава конкретното ингредиентно икономическо преобразование* (concrete ingrediental economic transformation) в посока от входния
икономически ингредиент към изходния икономически ингредиент – тогава той
е прав конкретен икономически ингредиентор (прав конкретен ингредиентен
икономически оператор), или в посока от изходния към входния икономически ингредиент – тогава той е обратен конкретен икономически ингредиентор
(обратен конкретен ингредиентен икономически оператор). Когато не е посочено друго, под конкретен икономически ингредиентор обикновено се подразбира правият конкретен икономически ингредиентор. Важен частен случай
на конкретния икономически ингредиентор е линейният конкретен икономически ингредиентор* (linear concrete economic ingredientor), чиито основни
разновидности са пропорционалният конкретен икономически ингредиентор* (proportional concrete economic ingredientor) и интегралният конкретен
икономически ингредиентор* (integral concrete economic ingredientor).
Конкретният икономически ингредиентор се реализира чрез конкетната
икономическа чувствителност (подразбира се като конкретна ингредиентна
икономическа чувствителност), която в линейния стационарен случай е представена от конкретната ингредиента предавателна икономическа функция.
Нейни разновидности са средната конкретна икономическа чувствителност* (average concrete economic sensitivity) [тя реализира пропорционалния
конкретен икономически ингредиентор и се представя от средната конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция* (average concrete
ingrediental transfer economic function)] и пределната конкретна икономическа чувствителност* (marginal concrete economic sensitivity) [тя реализира интегралния конкретен икономически ингредиентор и се представя от пределната конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция*
(marginal concrete ingrediental transfer economic function)]. Според критерия на
ингредиентната икономическа абстрахируемост се се разграничават следни20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------те основни разновидности на конкретния икономически ингредиентор: (1)
икономически стратификатор (стратификационен икономически ингредиентор, ингредиентор на стратифицираната икономическа система, стратификационен икономически оператор); (2) икономически субстанциатор (субстанциален икономически ингредиентор, ингредиентор на субстанциалната
икономическа система, субстанциален икономически оператор); (3) икономически стратисубстанциатор (стратисубстанциален икономически ингредиентор, ингредиентор на стратифицираната субстанциална икономическа
система, стратификационен субстанциален икономически опратор).
Икономическият ингредиентор на конкретна ингредиентна икономическа система от нулев ранг* (zero-rank ingrediental economic system) (вж. ранжиране на ингредиентните икономически системи) е конкретен икономически ингредиентор от нулев ранг* (concrete zero-rank economic ingredienor);
икономическият ингредиентор на конкретна ингредиентна икономическа система от първи ранг е конкретен икономически ингредиентор от първи
ранг* (concrete first-rank economic ingredienor); икономическият ингредиентор
на конкретна ингредиентна икономическа система от втори ранг е конкретен икономически ингредиентор от втори ранг* (concrete second-rank
economic ingredienor); икономическият ингредиентор на конкретна ингредиентна икономическа система от трети ранг е конкретен икономически ингредиентор от трети ранг* (concrete third-rank economic ingredienor). В случай че не посочено друго, под конкретен икономически ингредиентор обикновено се подразбира конкретният икономически ингредиентор от нулев ранг.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
конкретен икономически ингредиентор се конституират още и съответстващите на последния понятия за конкретен консуматорски ингредиентор*
(concrete consumptionary ingredientor), конкретен стопански ингредиентор*
(concrete protoeconomic ingredientor), конкретен пазарно-икономически ингредиентор* (concrete marketly-economic ingredientor) и конкретен финансовопазарно-икономически ингредиентор* (concrete financially-marketly-economic
ingredientor). Общо за всички тях е понятието за конкретен поддържащ ингредиентор* (concrete sustenance /sustaining/ ingredientor) (за конкретен ингредиентор при поддържането).
КОНКРЕТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТОР (concrete economic
ingredientor) (ки) – във:
конкретен икономически ингредиентор;
21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обратен конкретен икономически ингредиентор;
прав конкретен икономически ингредиентор.
КОНКРЕТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (concrete economic operator)
(ки) – във:
конкретен ингредиентен икономически оператор (същото като конкретен
икономически ингредиентор);
обратен конкретен ингредиентен икономически оператор (същото като
обратен конкретен икономически ингредиентор);
прав конкретен ингредиентен икономически оператор (същото като прав
конкретен икономически ингредиентор).
КОНКРЕТЕН ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР*
(concrete ingediental economic operator) – същото като конкретен икономически
ингредиентор.
КОНКРЕТЕН ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
(concrete ingediental economic operator) (ки) – във:
конкретен ингредиентен икономически оператор (същото като конкретен
икономически ингредиентор);
обратен конкретен ингредиентен икономически оператор (същото като
обратен конкретен икономически ингредиентор);
прав конкретен ингредиентен икономически оператор (същото като прав
конкретен икономически ингредиентор).
КОНКРЕТЕН ТРУД (concete labour) – вж. трудова теория за стойността.
КОНКРЕТЕН ТРУД (concrete labour) (ки) – във:
конкретен труд (вж. трудова теория за стойността);
Марксова теория за конкретния и абстрактния труд.
КОНКРЕТНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ
(concrete absorptive economic elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която при постоянни други условия показва с колко процента се променя входният икономически ингредиент на конкретната ингредиентна икономическа система [входният конкретен икономически ингредиент* (input
concrete economic ingredient)] при един процент промяна на изходния икономически ингредиент на същата система [на изходния конкретен икономическия
ингредиент* (output concrete economic ingredient)]; едно от проявленията и
22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------един от измерителите на конкретната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на конкретната икономическа еластичност.
Представлява съотношение между пределната конкретна икономическа абсорбционност* (marginal concrete economic absorptivity) и средната конкретна икономическа абсорбционност* (average concrete economic absorptivity)
при разглежданата икономическа система. Конкретни абсорбционни икономически еластичности са субстанциалната абсорбционна икономическа еластичност [в т.ч. ресурсно-субстанциалната абсорбционна икономическа еластичност (частен случай на последната е възпроизводствената абсорбционна
икономическа еластичност)], стратификационната абсорбционна икономическа еластичност (в т.ч. същностно-стратификационната абсорбционна
икономическа еластичност), същностно-стратификационната абсорбционна
възпроизводствена икономическа еластичност и други.
КОНКРЕТНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (concrete absorptive economic sensitivity) – същото като конкретна икономическа абсорбционност.
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА АБСОРБЦИОННОСТ* (concrete
economic absorptivity), конкретна абсорбционна икономическа чувствителност, (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер
входен икономически ингредиент на конкретната ингредиентна икономическа
система отговоря (съответствува) на единица неин изходен икономически ингредиент. Тя е едно от проявленията и един от измерителите на конкретната
ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност съвместно
на икономическата абсорбционност и конкретната икономическата чувствителност. Може да се разглежда още като свойство на абсолютна абсорбционна реагируемост на конкретната икономическа система. В зависимост от начина, по който абсорбционността изразява реагируемостта се различават
средна конкретна икономическа абсорбционност* (average concrete
economic absorptivity), което е същото като средна конкретна абсорбционна
икономическа чувствителност* (average concrete absorptive economic
sensitivity), и пределна конкретна икономическа абсорбционност* (marginal
concrete economic absorptivity), което е същото като пределна конкретна абсорбционна икономическа чувствителност* (marginal concrete absorptive
economic sensitivity). Средната конкретна икономическа абсорбционност показва средно какъв размер входен икономически ингредиент на конкретната
23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин изходен икономически ингредиент (тя е частното между входния и изходния икономически ингредиент). Пределната конкретна икономическа абсорбционност е нарастването на входния икономически ингредиент на конкретната система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин изходен икономически ингредиент (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на входния и изходния икономически ингредиент).
Конкретни икономически абсорбционности са субстанциалната икономическа абсорбционност, ресурсно-субстанциалната икономическа абсорбционност, възпроизводствената икономическа абсорбционност, стратификационната
икономическа
абсорбционност,
същностностратификационната
икономическа
абсорбционност,
същностностратификационната възпроизводствена икономическа абсорбционност.
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ (concrete economic
attributivity) (ки) – във:
конкретна ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност).
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ* (concrete economic
elasticity) (*) – икономическа еластичност при конкретната ингредиентна
икономическа система; относителна икономическа величина, която при
постоянни други условия показва какво е процентното изменение на даден тип
икономически ингредиент (изходен или входен) на конкретната ингредиентна
икономическа система, съответствуващо (отговорящо) на един процент изменение на друг тип неин икономически ингредиент (входен или изходен); едно
от проявленията и един от измерителите на конкретната ингредиентна икономическа реагируемост. В зависимост на посоката на системното въздействие между двата типа конкретни икономически ингредиенти* (concrete
economic ingredients) се различават конкретна креативна икономическа еластичност и конкретна абсорбционна икономическа еластичност. Конкретната
креативна икономическа еластичност показва с колко процента се променя изходният конкретен икономическия ингредиент* (output concrete economic
ingredient) при един процент промяна на входния конкретен икономически
ингредиент* (input concrete economic ingredient) на разглежданата система
[тогава тя е съотношението между пределната конкретна икономическа
креативност* (marginal concrete economic creativity) и средната конкретна
24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа креативност* (average concrete economic creativity) при същата
тази система]. Конкретната абсорбционна икономическа еластичност показва с
колко процента се променя входният конкретен икономически ингредиент при
един процент промяна на изходния конкретен икономически ингредиент на
разглежданата система [тогава тя е съотношението между пределната конкретна икономическа абсорбционност* (marginal concrete economic
absorptivity) и средната конкретна икономическа абсорбционност* (average
concrete economic absorptivity) при същата тази система]. Конкретни икономически еластичности са субстанциалната икономическа еластичност [в т.ч.
ресурсно-субстанциалната икономическа еластичност (частен случай на последната е възпроизводствената икономическа еластичност)], стратификационната
икономическа
еластичност
(в
т.ч.
същностностратификационната
икономическа
еластичност),
същностностратификационната възпроизводствена икономическа еластичност и други.
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (concrete economic
elasticity) (ки) – във:
конкретна абсорбционна икономическа еластичност;
конкретна икономическа еластичност;
конкретна креативна икономическа еластичност.
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ (concrete economic
impactness) (ки) – във:
конкретна ингредиентна икономическа импактност.
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА КРЕАТИВНОСТ* (concrete economic
creativity), конкретна креативна икономическа чувствителност, (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер изходен икономически ингредиент на конкретната ингредиентна икономическа система
отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически ингредиент.
Тя е едно от проявленията и един от измерителите на конкретната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност съвместно на икономическата креативност и конкретната икономическата чувствителност.
Може да се разглежда още като свойство на абсолютна креативна реагируемост на конкретната икономическа система. В зависимост от начина, по който
креативността изразява реагируемостта се различават средна конкретна икономическа креативност* (average concrete economic creativity), което е също25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то като средна конкретна креативна икономическа чувствителност*
(average concrete creative economic sensitivity), и пределна конкретна икономическа креативност* (marginal concrete economic creativity), което е същото
като пределна конкретна креативна икономическа чувствителност*
(marginal concrete creative economic sensitivity). Средната конкретна икономическа креативност показва средно какъв размер изходен икономически ингредиент на конкретната ингредиентна икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически ингредиент (тя е частното между
изходния и входния икономически ингредиент). Пределната конкретната икономическа чувствителност е нарастването на изходния икономически ингредиент на конкретната система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин входен икономически ингредиент (респ. е съотношението между
диференциалните нараствания на изходния и входния икономически ингредиент).
Конкретни икономически креативности са субстанциалната икономическа креативност, ресурсно-субстанциалната икономическа креативност, възпроизводствената икономическа креативност, стратификационната икономическа креативност, същностно-стратификационната икономическа креативност, същностно-стратификационната възпроизводствена икономическа
креативност.
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА КРЕАТИВНОСТ (concrete economic
creativity) (ки) – във:
възпроизводствена икономическа креативност;
конкретна икономическа креативност;
ресурсно-субстанциална икономическа креативност;
стратификационна икономическа креативност;
субстанциална икономическа креативност;
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност;
същностно-стратификационна икономическа креативност.
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ (concrete economic
invertibility) (ки) – във:
конкретна ингредиентна икономическа обратимост.
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ (concrete economic
reactibility) (ки) – във:
26

702

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------конкретна ингредиентна икономическа реагируемост.
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (concrete economic system)
(ки) – във:
ингредиентор на конкретната ингредиентна икономическа система (същото като конкретен икономически ингредиентор);
конкретна ингредиентна икономическа система.
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ (concrete
economic transformationality) (ки) – във:
конкретна ингредиентна икономическа трансформационност.
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (concrete economic sensitivity) (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на
конкретната ингредиентна икономическа система отговоря (съответствува)
на единица неин икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен),
респ. какво е изменението на икономическия ингредиент от единия тип, което
отговаря на единица изменение на икономическия ингредиент от другия тип.
Тя е едно от проявленията и един от измерителите на конкретната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на икономическата
чувствителност. Може да се разглежда още като свойство на абсолютна реагируемост на конкретната ингредиентна икономическа система. В зависимост
от начина, по който чувствителността изразява реагируемостта се различават
(1) средна конкретна икономическа чувствителност* (average concrete
economic sensitivity) [в т.ч. средна конкретна икономическа креативност*
(average concrete economic creativity), което е същото като средна конкретна
креативна икономическа чувствителност* (average concrete creative
economic sensitivity), и средна конкретна икономическа абсорбционност*
(average concrete economic absorptivity), което е същото като средна конкретна
абсорбционна икономическа чувствителност* (average concrete absorptive
economic sensitivity)] и (2) пределна конкретна икономическа чувствителност* (marginal concrete economic sensitivity) [в т.ч. пределна конкретна икономическа креативност* (marginal concrete economic creativity), което е същото като пределна конкретна креативна икономическа чувствителност*
(marginal concrete creative economic sensitivity), и пределна конкретна икономическа абсорбционност* (marginal concrete economic absorptivity), което е
същото като пределна конкретна абсорбционна икономическа чувствител27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (marginal concrete absorptive economic sensitivity)]. Средната конкретна
икономическа чувствителност показва средно какъв размер на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на конкретната икономическа
система отговоря (съответствува) на единица неин икономически ингредиент
от друг тип (входен или изходен). Пределната конкретна икономическа чувствителност е нарастването на даден тип икономически ингредиент (изходен или
входен) на конкретната система, което отговоря (съответствува) на единица
нарастване на неин икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен) (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на двата
типа икономически ингредиенти).
В зависимост от посоката на системното въздействие между двата типа
икономически ингредиенти (между входния и изходния) се различават (1) конкретна икономическа креативност (същото като конкретна креативна икономическа чувствителност) и (2) конкретна икономическа абсорбционност
(същото като конкретна абсорбционна икономическа чувствителност). Конкретната икономическата креативност (в т.ч. средната и пределната конкретна
икономическа креативност) показва какъв размер изходен икономически ингредиент отговоря (съответствува) на единица входен икономически ингредиент
на конкретната ингредиентна икономическа система. Обратно на това, конкретната икономическа абсорбционност (в т.ч. средната и пределната конкретна
икономическа абсорбционност) показва какъв размер входен икономически
ингредиент отговоря (съответствува) на единица изходен икономически ингредиент.
Конкретни икономически чувствителности са субстанциалната икономическа чувствителност, ресурсно-субстанциалната икономическа чувствителност, възпроизводствената икономическа чувствителност, стратификационната икономическа чувствителност, същностно-стратификационната
икономическа чувствителност, същностно-стратификационната възпроизводствена икономическа чувствителност.
КОНКРЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (concrete economic sensitivity) (ки) – във:
конкретна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като
конкретна икономическа абсорбционност);
конкретна икономическа чувствителност;
конкретна креативна икономическа чувствителност (същото като конкретна икономическа креативност).
28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНКРЕТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ* (concrete ingrediental economic attributivity) – вж. ингредиентна икономическа атрибутивност.
КОНКРЕТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ*
(concrete ingrediental economic impactness) (*) – наличие при конкретните ингредиентни икономически системи на външни икономически връзки (на външни икономически въздействия, в т.ч. на входни и изходни икономически въздействия); взаимозависимост на функционирането на конкретната ингредиентна икономическа система с околната среда; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа импактност и едно от проявленията на ингредиентната
икономическа абстрахируемост. Това означава, че конкретната ингредиентна
икономическа система се характеризира с наличието и въздействието на
входни конкретни икономически ингредиенти* (input concrete economic
ingredients) [представляват форма на проявление на входното конкретно ингредиентно икономическо богатство* (input concrete ingrediental economic
wealth)] и изходни конкретни икономически ингредиенти* (output concrete
economic ingredients) [представляват форма на проявление на изходното конкретно ингредиентно икономическо богатство* (output concrete ingrediental
economic wealth)]. В своята общност те образуват конкретните икономически ингредиенти* (concrete economic ingredients) [представляват форма на проявление на конкретното ингредиентно икономическо богатство* (concrete
ingrediental economic wealth)]. Конкретни ингредиентни икономически импактности са субстанциалната ингредиентна икономическа импактност [в т.ч.
ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа импактност (частен
случай на последната е възпроизводствената ингредиентна икономическа импактност)], стратификационната ингредиентна икономическа импактност
(в т.ч. същностно-стратификационната ингредиентна икономическа импактност), същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна
икономическа импактност и други.
КОНКРЕТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ*
(concrete ingrediental economic invertibility) (*) – възможност за двояко интерпретиране и анализиране (и върху тази основа – за класифициране) на конкретнте ингредиентни икономически системи чрез смяна на местата на двата типа
икономически ингредиенти (на входния икономически ингредиент и изходния
29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ингредиент) (вж. икономическа ингредиентност). Според критерия на ингредиентната икономическа обратимост разновидности на конкретнте ингредиентни икономически системи са зададените конкретни ингредиентни икономически системи* (given concrete ingrediental economic
systems), началните конкретни ингредиентни икономически системи*
(initial concrete ingrediental economic systems) и инверсните конкретни ингредиентни икономически системи* (inverse concrete ingrediental economic
systems) (вж. ингредиентна икономическа абстрахируемост и ингредиентна
икономическа класифицируемост). Конкретни ингредиентни икономически
обратимости са субстанциалната ингредиентна икономическа обратимост [в
т.ч. ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа обратимост
(частен случай на последната е възпроизводствената ингредиентна икономическа обратимост)], стратификационната ингредиентна икономическа обратимост (в т.ч. същностно-стратификационната ингредиентна икономическа обратимост), същностно-стратификационната възпроизводствена
ингредиентна икономическа обратимост и други.
КОНКРЕТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ*
(concrete ingrediental economic reactibility) (*) – свойство на конкретната ингредиентна икономическа система да реагира по определен начин на външните
икономически въздействия [на конкретните икономически ингредиенти*
(concrete economic ingredients) – последните са форма на проявление на конкретнито ингредиентно икономическо богатство* (concrete ingrediental
economic wealth)]. Представлява една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа реагируемост и едно от проявленията на ингредиентната икономическа абстрахируемост. Тя е и още съвкупност от икономически величини
(респ. от икономически показатели), чрез които се измерва реагирането на
конкретната ингредиентна икономическа система. Значими сред тях са (1) конкретнта икономическа чувствителност [в т.ч. средната конкретна икономическа чувствителност* (average concrete economic sensitivity) и пределната конкретна икономическа чувствителност* (marginal concrete
economic sensitivity)] и (2) конкретната икономическа еластичност, най-вече
в условията на линейни икономически преобразования. Разновидности на конкретната икономическа чувствителност са конкретната икономическа креативност [в т.ч. средната конкретна икономическа креативност* (average
concrete economic creativity) и пределната конкретна икономическа креа30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивност* (marginal concrete economic creativity)] и конкретната икономическа абсорбционност [в т.ч. средната конкретна икономическа абсорбционност* (average concrete economic absorptivity) и пределната конкретна икономическа абсорбционност* (marginal concrete economic absorptivity)]. Конкретни ингредиентни икономически реагируемости са субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост [в т.ч. ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост (частен случай на последната е възпроизводствената ингредиентна икономическа реагируемост)], стратификационната ингредиентна икономическа реагируемост (в т.ч. същностностратификационната ингредиентна икономическа реагируемост), същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост и други.
КОНКРЕТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (concrete ingrediental economic system) (*) – някаква конкретна видова реализация
на абстрактната ингредиентна икономическа система. Конкретните икономически системи се конституират при прилагане към абстрактната система на
ингредиентната икономическа абстрахируемост. Такива конкретни системи
са: (1) субстанциалната икономическа система (в т.ч. ресурсносубстанциалната икономическа система, важен частен случай на която от
своя страна е възпроизводствената икономическа система), (2) стратифицираната икономическа система {в т.ч. същностно-стратифицираната икономическа система, (в нея се извършва преминаване от икономическото явление
към икономическата същност на системния икономически обект или обратно), съдържателно-стратифицираната икономическа система* (contentiallystratified /intensionally-stratified/ economic system) (в нея се извършва преминаване от икономическата форма към икономическото съдържание на системния икономически обект или обратно), качествено-стратифицираната икономическа система* (qualitatively-stratified economic system) (в нея се извършва преминаване от икономическото количество към икономическото качество
на
системния
икономически
обект
или
обратно),
общностностратифицираната икономическа система (в нея се извършва преминаване
от общностните икономически категории към индивидуалните или обратно),
акумулативно-стратифицираната икономическа система [в нея се извършва
преминаване от текущата икономика (flowing economy) към интегралната
икономика (integral economy), последната наричана още фондова икономика
(fund economy) при ресурсно.субстанциалната икономическа система или ка31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------питалова икономика (capital economy) при възпроизводствената икономическа система, и обратно]}, (3) същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система (тя е комбинация между същностностратифицираната и възпроизводствената икономическа система). Като се
приложи ингредиентната икономическа обратимост, се конституират: зададена конкретна ингредиентна икономическа система* (given concrete
ingrediental economic system), начална конкретна ингредиентна икономическа система* (inverse concrete ingrediental economic system), инверсна конкретна ингредиентна икономическа система* (inverse concrete ingrediental
economic system).
Преобразованието, което конкретната ингредиентна икономическа система извършва, е конкретно ингредиентно икономическо преобразование*
(abstract ingrediental economic transformation) и на него отговаря конкретно
ингредиентно икономическо изображение* (abstract ingrediental economic
mapping). Основни съставки на конкретното ингредиентно икономическо
изображение са конкретното ингредиентно икономическо съответствие*
(abstract ingrediental economic correspondence) и конкретният икономически
ингредиентор (конкретният ингредиентен икономически оператор). Икономическите ингредиенти на тази система са определени в някакво конкретно
ингредиентно икономическо пространство* (abstract ingrediental economic
space). Когато входните икономически ингредиенти са значения от реалната
числова ос, функционирането на конкретната ингредиентна икономическа система представлява конкретен ингредиентен икономически процес* (abstract
ingrediental economic process). (Вж. ингредиентна икономика.)
Конкретният икономически ингредиентор е операторът на конкретната
ингредиентна икономическа система. Представлява икономически оператор,
който задава конкретното ингредиентно икономическо преобразование или в
посока от входния икономически ингредиент към изходния икономически ингредиент – тогава той е прав конкретен икономически ингредиентор (прав
конкретен ингредиентен икономически оператор), или в посока от изходния
към входния икономически ингредиент – тогава той е обратен конкретен икономически ингредиентор (обратен конкретен ингредиентен икономически
оператор). Когато не е посочено друго, под конкретен икономически ингредиентор обикновено се подразбира правият конкретен икономически ингредиентор. Важен частен случай на конкретния икономически ингредиентор е линейният конкретен икономически ингредиентор* (linear concrete economic
ingredientor), чиито основни разновидности са пропорционалният конкретен
32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ингредиентор* (proportional concrete economic ingredientor) и
интегралният конкретен икономически ингредиентор* (integral concrete
economic ingredientor). Конкретният икономически ингредиентор се реализира
чрез конкретната икономическа чувствителност (подразбира се като конкретна ингредиентна икономическа чувствителност), която в линейния стационарен случай е представена от конкретната ингредиента предавателна икономическа функция. Нейни разновидности са средната конкретна икономическа чувствителност* (average concrete economic sensitivity) [тя реализира
пропорционалния конкретен икономически ингредиентор и се представя от
средната конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция*
(average concrete ingrediental transfer economic function)] и пределната конкретна икономическа чувствителност* (marginal concrete economic
sensitivity) [тя реализира интегралния конкретен икономически ингредиентор и
се представя от пределната конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция* (marginal concrete ingrediental transfer economic function)].
Икономическата чувствителност, която реализира правия конкретен икономически ингредиентор е конкретната икономическа креативност (конкретната
креативна икономическа чувствителност), а тази, която реализира обратния
конкретен икономически ингредиентор е конкретната икономическа абстрахируемост (конкретната креативна икономическа чувствителност).
Двойката, образувана от входния и изходния икономически ингредиент на
дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) конкретна ингредиентна икономическа система, икономическото съответствие между които
(ингредиенти) е определено чрез някакъв конкретен икономически ингредиентор, е конкретният икономически ингредиентификат. Така че конкретната
ингредиентна икономическа система е съставена от конкретния икономически
ингредиантификат и конкретния икономически ингредиентор, който задава
конкретното ингредиентно икономическо преобразование между входа и изхода на системата. Вж.: конкретна ингредиентна икономическа импактност,
конкретна ингредиентна икономическа трансформационност, конкретна ингредиентна икономическа реагируемост, конкретна икономическа чувствителност, конкретна икономическа креативност, конкретна икономическа
абсорбционност, конкретна икономическа еластичност.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
конкретна ингредиентна икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за конкретна ингредиентна консуматорска система* (concrete ingrediental consumptionary system), конкретна ин33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиентна стопанска система* (concrete ingrediental protoeconomic system),
конкретна ингредиентна пазарно-икономическа система* (concrete
ingrediental marketly-economic system) и конкретна ингредиентна финансовопазарно-икономическа система* (concrete ingrediental financially-marketlyeconomic system). Общо за всички тях е понятието за конкретна ингредиентна поддържаща система* (concrete ingrediental sustenance /sustaining/ system)
(за конкретна ингредиентна система при поддържането).
КОНКРЕТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (concrete ingrediental economic system) (ки) – във:
ингредиентор на конкретната ингредиентна икономическа система (същото като конкретен икономически ингредиентор);
конкретна ингредиентна икономическа система.
КОНКРЕТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ* (concrete ingrediental economic transformationality) (*) – свойство на конкретната ингредиентна икономическа система да трансформира (да
преобразува) входните конкретни икономически ингредиенти* (input
concrete economic ingredients) [те са форма на проявление на входното конкретно ингредиентно икономическо богатство* (input concrete ingrediental
economic wealth)] в изходни конкретни икономически ингредиенти* (output
concrete economic ingredients) [те са форма на проявление на изходното конкретно ингредиентно икономическо богатство* (output concrete ingrediental
economic wealth)], както и обратното – да трансформира изходните във входни
икономически ингредиенти от този тип; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа трансформационност и едно от проявленията на ингредиентната икономическа абстрахируемост. Специфично за това свойство е наличието на конкретно ингредиентно икономическо преобразование*
(concrete ingrediental economic transformation), конкретно ингредиентно икономическо изображение* (concrete ingrediental economic mapping), конкретен
ингредиентен икономически оператор* (concrete ingrediental economic
operator) и конкретно ингредиентно икономическо съответствие* (concrete
ingrediental economic correspondence). Конкретни ингредиентни икономически
трансформационности са субстанциалната ингредиентна икономическа
трансформационност [в т.ч. ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа трансформационност (частен случай на последната е възпроиз34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствената ингредиентна икономическа трансформационност)], стратификационната ингредиентна икономическа трансформационност (в т.ч. същностно-стратификационната ингредиентна икономическа трансформационност), същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна
икономическа трансформационност и други.
КОНКРЕТНА ИНГРЕДИЕНТНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ* (concrete ingrediental transfer economic function) (*) – ингредиентна предавателна икономическа функция на конкретната ингредиентна икономическа система; интегрално икономическо преобразование на П. Лаплас
(преобразование на П. Лаплас в икономиката) на реакцията (на отклика) на
линейната стационарна конкретна ингредиентна динамична икономическа
система (в частност – на конкретната ингредентна времево-динамична икономическа система) към въздействието на единичната импулсна икономическа
функция (на икономическата делта функция) δ(t) при нулеви условия в момент t = 0; отношение на икономическо изображение по П. Лаплас на входното икономическо въздействие и изходното икономическо въздействие на конкретната ингредиентна икономическа система при нулеви начални условия.
Може да се обобщи и за конкретени невремево-динамични икономически системи, както и за конкретни статични икономически системи. Тези обобщения
правят възможно конкретната икономическата чувствителност (конкретната ингредиентна икономическа чувствителност) да се интерпретира като конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция и върху тази основа
редица икономически величини като икономическа производителност, икономическа интензивност, икономическа ефективност и т.н. (в т.ч. средни и пределни, към които се числят средната и пределната икономическа производителност, средната и пределната икономическа интензивност, средната и пределната икономическа ефективност, средната и пределната икономическа
стойност, средната и пределната икономическа полезност и т.н.) да се интерпретират като разновидности също на конкретната ингредиентна предавателна
икономическа функция. В този смисъл конкретната ингредиентна предавателна икономическа функция реализира конкретния икономически ингредиентор
(конкретния ингредиентен икономически оператор). Затова нейните класификации са релевантни (съотносително съответствуващи) на класификациите на
конкретния икономически ингредиентор и на тези на конкретната икономическа чувствителност.

35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ето защо: (1) на понятията за пропорционален конкретен икономически
ингредиентор* (proportional concrete economic ingredientor) и средна конкретна икономическа чувствителност* (average concrete economic sensitivity)
отговаря понятието за средна конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция; (2) на понятията за интегрален конкретен икономически
ингредиентор* (integral concrete economic ingredientor) и пределна конкретна
икономическа чувствителност* (marginal concrete economic sensitivity) отговаря понятието за пределна конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция; (3) на понятията за прав конкретен икономически ингредиентор и конкретна икономическа креативност (конкретна креативна икономическа чувствителност) отговаря понятието за конкретна креативна ингредиента предавателна икономическа функция* (concrete creative ingrediental
transfer economic function) [в т.ч. за средна конкретна креативна ингредиентна предавателна икономическа функция* (average concrete creative
ingrediental transfer economic function) и за пределна конкретна креативна
ингредиентна предавателна икономическа функция* (marginal concrete
creative ingrediental transfer economic function)]; (4) на понятията за обратен
конкретен икономически ингредиентор и абстрактна икономическа абсорбционност (аконкретна абсорбционна икономическа чувствителност) отговаря
понятието за конкретна абсорбционна ингредиента предавателна икономическа функция* (concrete absorptive ingrediental transfer economic function)
[в т.ч. за средна конкретна абсорбционна ингредиентна предавателна икономическа функция* (average concrete absorptive ingrediental transfer economic
function) и за пределна конкретна абсорбционна ингредиентна предавателна икономическа функция* (marginal concrete absorptive ingrediental transfer
economic function)].
Според критерия на ингредиентната икономическа абстрахируемост се
се разграничават следните основни разновидности на конкретната ингредиентна предавателна икономическа функция: (1) стратификационна ингредиентна предавателна икономическа функция (ингредиентна предавателна функция
на стратифицираната икономическа система); (2) субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция (ингредиентна предавателна функция на субстанциалната икономическа система); (3) стратисубстанциална
ингредиентна предавателна икономическа функция (ингредиентна предавателна функция на стратифицираната субстанциална икономическа система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция се конституират
още и съответстващите на последната понятия за конкретна ингредиентна
предавателна консуматорска функция* (concrete ingrediental transfer
consumptionary function), конкретна ингредиентна предавателна стопанска
функция* (concrete ingrediental transfer protoeconomic function), конкретна ингредиентна предавателна пазарно-икономическа функция* (concrete
ingrediental transfer marketly-economic function) и конкретна ингредиентна
предавателна
финансово-пазарно-икономическа функция*
(concrete
ingrediental transfer financially-marketly-economic function). Общо за всички тях
е понятието за конкретна ингредиентна предавателна поддържаща функция* (concrete ingrediental transfer sustenance /sustaining/ function) (за конкретна
ингредиентна предавателна функция при поддържането).
КОНКРЕТНА ИНГРЕДИЕНТНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ (concrete ingrediental transfer economic function) (ки) – във:
конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция.
КОНКРЕТНА КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (concrete creative economic elasticity) (*) – относителна икономическа величина,
която при постоянни други условия показва с колко процента се променя изходният икономически ингредиент на конкретната ингредиентна икономическа система [изходният конкретен икономическия ингредиент* (output
concrete economic ingredient)] при един процент промяна на входния икономически ингредиент на същата система [на входния конкретен икономически
ингредиент* (input concrete economic ingredient)]; едно от проявленията и един
от измерителите на конкретната ингредиентна икономическа реагируемост,
както и разновидност на конкретната икономическа еластичност. Представлява съотношение между пределната конкретна икономическа креативност* (marginal concrete economic creativity) и средната конкретена икономическа креативност* (average concrete economic creativity) при разглежданата икономическа система. Конкретни креативни икономически еластичности
са субстанциалната креативна икономическа еластичност [в т.ч. ресурсносубстанциалната креативна икономическа еластичност (частен случай на
последната е възпроизводствената креативна икономическа еластичност)],
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратификационната икономическа еластичност (в т.ч. същностностратификационната креативна икономическа еластичност), същностностратификационната възпроизводствена креативна икономическа еластичност и други.
КОНКРЕТНА КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(concrete creative economic sensitivity) – същото като конкретна икономическа
креативност.
КОНКРЕТНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (concrete transfer economic function) (ки) – във:
конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна абстрактна ингредиентна предавателна икономическа функция.
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА (concrete goals of the
monetary policy) (в макр.) – обосновани според конкретната макроикономичека
ситуация и конкретно формулирани и обезпечени със съответните мерки икономически цели, които са насочени към постигането на крайните цели на паричната политика (в макр.). Конкретните цели на паричната политика включват (1) тактически цели на паричната политика (в макр.) [наречени още оперативни цели на паричната политика (в макр.)] и (2) промеждутъчни цели на
паричната политика (в макр.).
КОНКРЕТНО В ИКОНОМИКАТА (concrete in economy) – икономически
предмет (в т.ч. икономически обект, икономическа система, икономическо
явление, икономически процес и т.н.) в цялото негово многообразие от признаци, свойства, връзки и отношения (вж. икономически признак, икономическо
свойство, икономическа връзка и икономическо отношение); съвкупност от
абстрактни определения, възпроизвеждащи единството на вътрешните необходими страни и връзки, същността на изследвания икономически предмет
(вж. икономическа същност). В икономическото мислене конкретното се отразява във вид на система от икономически определения. Вж. абстрактно в икономиката.
КОНКУРЕНТНА ИКОНОМИКА (competiive economy) (в микр.) – микроикономика, в която се осъществява само съвършена икономичека конкуренция (в
микр.) и се установява конкурентно равновесие (в микр.). Вж. класически мо38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дел на Л. Валрас на общото микроикономическо пазарно равновесие и класически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие.
КОНКУРЕНТНА ЦЕНА (competiive price) (в микр.) – цена на икономическия
ингредиент (икономически продукт или производствен икономически фактор), която се установява на пазара при съвършена икономическа конкуренция
(в микр.) [в резултат на пазарното взаимодействие между съвършени конкуренти (в микр.)] и без наличието на пазарни дефекти.
КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ЕВРОБАНКИТЕ (competitive advantages of eurobanks) (в межд.) – предимства на евробанките (в межд.) пред вътрешните (местните) търговски банки (в макр.), развитието и значителното
разширяване на евровалутните пазари (в межд.). Сред причините, които
обуславят тези предимства, най-вече стои по-малкото равнище на евроспреда
(в межд.) пред вътрешния спред (в межд.).
КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО (competitive advantage) (ки) – във:
конкурентни предимства на евробанките (в межд.);
теория за конкурентните предимства (в межд.).
КОНКУРЕНТНО РАВНОВЕСИЕ (competiive equilibrium) (в микр.) – микроикономическо пазарно равновесие при конкурентната икономика (в микр.), т.е.
в условията на съвършената икономическа конкуренция (в микр.). Вж. класически модел на Л. Валрас на общото микроикономическо пазарно равновесие и
класически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие.
КОНКУРЕНТНО РАВНОВЕСИЕ (competitive equilibrium) (ки) – във:
ефективност на конкурентното равновесие (в микр.);
конкурентно равновесие (в микр.);
уравнения на конкурентното равновесие (вж. класически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие).
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ (competitiveness possibility) (кд) – във:
глобална конкурентноспособност (в межд.) (същото като глобална конкурентноспособност на транснационалните корпорации (в межд.));
глобална конкурентноспособност на транснационалните корпорации (в
межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОРПОРАЦИИ (competitiveness possibility of transnational corporations) (ки) – във:
глобална конкурентноспособност на транснационалните корпорации (в
межд.).
КОНКУРЕНЦИЯ (competition) (кд) – във:
анизотропна вискозна олигополистична конкуренция (в микр.);
валутнопазарна конкуренция (в межд.);
вискозна конкуренция (в микр.);
вискозна несъвършена конкуренция (в микр.);
вискозна несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
вискозна несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
вискозна продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
вискозна факторовопазарна конкуренция (в микр.);
възходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при
съвършена конкуренция (в микр.);
действителна конкуренция (в микр.);
дуополно-монополистична конкуренция (в микр.);
дългосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
забавено-възходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция (в микр.);
забавено-низходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция (в микр.);
идеална конкуренция (в микр.) (същото като съвършена икономическа конкуренция (в микр.));
излишен капацитет при монополистичната конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена
продуктовопазарна
и
изцяло-несъвършена
факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и неизцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и предимно съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена
факторовопазарна
и
изцяло-несъвършена
продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и неизцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция;
изцяло-несъвършена факторовопазарна и предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и неизцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и предимно-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и неизцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
картел, разделящ пазара чрез неценова конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конкуренция с ненулева степен на несъвършеност (в микр.) (същото като
несъвършена икономическа конкуренция (в микр.));
конкуренция с нулева степен на несъвършеност (в микр.) (същото като съвършена икономическа конкуренция (в микр.));
краткосрочна равновесна цена при монополистична конкуренция (в
микр.);
краткосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при
монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
кръгов модел на пространствената монополистична конкуренция (в
микр.);
линеен модел на пространствената монополистична конкуренция (в
микр.);
локализирана монополистична конкуренция (в микр.);
междупродуктова конкуренция (в микр.) (същото като неценова конкуренция (в микр.));
микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистична
конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
модел на пространствената монополистична конкуренция (в микр.);
монополистична конкуренция (в микр.);
монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани
продукти (в микр.);
монополистична конкуренция на купувачите (в микр.);
монополистична конкуренция на продавачите (в микр.);
монополистична конкуренция на Чембърлин, Е. (в микр.) (същото като монополистична конкуренция при симетрично-диференцирани продукти (в
микр.));
монополистична конкуренция при асиметрично-диференцирани продукти
(в микр.);
монополистична конкуренция при симетрично диференцирани продукти
(в микр.);
монополистична междупродуктова конкуренция (в микр.);
неизцяло-несъвършена конкуренция (в микр.);
неизцяло-съвършена конкуренция (в микр.);
неограничена конкуренция (в микр.);
неперфектна конкуренция (в микр.);
несъвършена икономическа конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------несъвършена пазарна конкуренция (в микр.);
несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
несъвършена трудовопазарна конкуренция (в микр.);
несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
неценова конкуренция (в микр.);
нечиста конкуренция (в микр.);
низходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при
съвършена конкуренция (в микр.);
нова теория за конкуренцията (в микр.);
обща монополистична конкуренция (в микр.) (същото като монополистична конкуренция при симетрично-диференцирани продукти (в микр.));
ограничена конкуренция (в микр.);
олигополистична вискозна конкуренция (в микр.);
олигополистична конкуренция (в микр.);
олигополистична конкуренция при пречупена крива на продуктовото
търсене (в микр.);
олигополистична междупродуктова конкуренция (в микр.);
олигополистична флуидна конкуренция (в микр.);
олигополно-монополистична конкуренция (в микр.);
пазарна конкуренция (в икон.);
пазарна крива на продуктовото търсене в продуктовата група при олигополистична конкуренция (в микр.);
перфектна конкуренция (в микр.);
плурополно-монополистична конкуренция (в микр.);
потенциална конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена продуктовопазарна и неизцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена продуктовопазарна и предимно-несъвършена
факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предимно-несъвършена факторовопазарна и изцяло съвършенапродуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна и неизцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна и предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и неизцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и предимно-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена
факторовопазарна
и
изцяло-съвършена
продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и неизцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
препятствен модел на монополистичната конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------препятствено-локализирана монополистична конкуренция (в микр.);
пространствен модел на монополистичната конкуренция (в микр.) (същото като модел на пространствената монополистична конкуренция (в
микр.));
пространствено-локализирана монополистична конкуренция (в микр.);
равновесна цена на Неш, Дж., при монополистична конкуренция (в микр.);
свободна конкуренция (в микр.) (същото като съвършена икономическа
конкуренция (в микр.));
социална цена на монополистичната конкуренция (в микр.);
съвършена икономическа конкуренция (в микр.);
съвършена пазарна конкуренция (в микр.);
съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
съвършена трудовопазарна конкуренция (в микр.);
съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
съглашенска цена при монополистична конкуренция (в микр.);
съглашенско ценово равновесие при монополистична конкуренция (в
микр.);
теория за ефективната конкуренция (вж. Йозеф Шумпетер);
теория за новата конкуренция на Бейн, Дж. (в микр.) (вж. нова теория
за конкуренцията (в микр.));
теория на монополистичната конкуренция (в микр.);
точка на ценовото равновесие на Неш, Дж., при монополистична конкуренция (в микр.);
традиционна конкуренция (в микр.) (вж: традиционна теория за конкуренцията (в микр.));
традиционна теория за конкуренцията (в микр.));
трудовопазарна конкуренция (в микр.);
ускорено-възходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция (в микр.);
ускорено-низходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция (в микр.);
факторовопазарна конкуренция (в микр.);
фирмена крива на продуктовото търсене при олигополистична конкуренция (в микр.);
флуидна конкуренция (в микр.);
флуидна несъвършена конкуренция (в микр.);
флуидна несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------флуидна несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
флуидна съвършена конкуренция (в микр.);
флуидна съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
флуидна съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
флуидна факторовопазарна конкуренция (в микр.);
форма на пазарната конкуренция (в микр.);
форми на продуктовопазарната конкуренция (в микр.);
форми на трудовопазарната конкуренция (в микр.);
форми на факторовопазарната конкуренция (в микр.);
ценова конкуренция (в микр.);
ценово равновесие на Неш, Дж., при монополистична конкуренция (в
микр.);
чиста конкуренция (в микр.).
КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА СИМЕТРИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПРОДУКТИ (competition in symmetrize differenced products) (ки) – във:
дългосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
краткосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при
монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистична
конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.).
КОНКУРЕНЦИЯ НА КУПУВАЧИТЕ (purchaser competition) (ки) – във:
монополистична конкуренция на купувачите (в микр.).
КОНКУРЕНЦИЯ НА ПРОДАВАЧИТЕ (seller competition) (ки) – във:
монополистична конкуренция на продавачите (в микр.).
КОНКУРЕНЦИЯ НА ЧЕМБЪРЛИН, Е. (Chamberlin competition) (ки) – във:
монополистична конкуренция на Е. Чембърлин (в микр.) (същото като монополистична конкуренция при симетрично-диференцирани продукти (в
микр.)).
КОНКУРЕНЦИЯ ПРИ АСИМЕТРИЧНО-ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПРОДУКТИ (competition in asymmetrize-differenced products) (ки) – във:
46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------монополистична конкуренция при асиметрично-диференцирани продукти
(в микр.).
КОНКУРЕНЦИЯ ПРИ ПРЕЧУПЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО
ТЪРСЕНЕ (competition in kinked product demand curve) (ки) – във:
олигополистична конкуренция при пречупена крива на продуктовото
търсене (в микр.).
КОНКУРЕНЦИЯ ПРИ СИМЕТРИЧНО-ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПРОДУКТИ (competition in symmetrize-differenced products) (ки) – във:
монополистична конкуренция при симетрично-диференцирани продукти
(в микр.).
КОНКУРЕНЦИЯ С НЕНУЛЕВА СТЕПЕН НА НЕСЪВЪРШЕНОСТ*
(non-zero-degree imperfect competition) (в микр.) – същото като несъвършена
икономическа конкуренция (в микр.).
КОНКУРЕНЦИЯ С НУЛЕВА СТЕПЕН НА НЕСЪВЪРШЕНОСТ* (zerodegree imperfect competition) (в микр.) – същото като съвършена икономическа
конкуренция (в микр.).
КОНРЕДЕВЕНОМИКА* (conredevenomy) – вж. конреномика.
КОНРЕНОМИКА* (conrenomy) (съкратено от консуномичностна реномика), консуномичностна реномика, консуномическо-обусловена реномика,
консуматорско-обусловена възпроизводствена сфера, (*) – стилизиран израз на понятието за консуматорско-обусловена възпроизводствена сфера; същото като конреномическа сфера* (confonomic sphere); вид възпроизводствена сфера (начин на производство), която е една от съставните части (подсистеми) на конфорномиката (вж. форномика); обединение на контехномиката и консуномиката. Функционира в условията на определящото въздействие на конфономиката, която е конфономическо съдържание на консуномиката, и на решаващото въздействие на консуномиката, която е консуномическо
явление на конфономиката. Наред с това, е една от основните форми на реномиката (на възпроизводствената сфера). Тези форми се намират в еднозначно съответствие с формите на развитие на поддържането (на субномиката),
защото характерът на реномиката е определен от характера на поддържането
като нейна социо-база. Затова според възпроизводствения обхват на поддържането се различават следните основни форми на развитието на реномиката:
47

723

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) конреномика (същото като консуномичностна реномика), (2) прореномика
(същото като прономичностна реномика), (3) икореномика (същото като икономичностна реномика), (4) ексреномика (същото като ексномичностна реномика), (5) фиреномика (същото като финомичностна реномика). Мястото на
конреномиката в тях и във реномиката като цяло е показано във фиг. 1 (вж. и
консуматорство). Така че конреномиката принадлежи едновременно на реномиката и на конфорномиката.
Когато под конреномика се подразбира науката за консуматорскообусловената възпроизводствена сфера, тя е конреномикс* (conrenomics) и
е функционална част от реномикс* (renomics) (която от своя страна е науката
за реномиката, т.е. за възпроизводствената сфера). Наред с това, конреномикс е съставна част на конфорномикс* (confornomics) (която от своя страна
е науката за конфорномиката). Вж. форномика.
1

(1) Конреномика
(2) Прореномика
(прореномическа
конреномика)

2
3

(3) Икореномика
(икореномическа
прореномика)

4
5

(4) Ексреномика
(ексреномическа
икореномика)
(5) Фиреномика
(фиреномическа
ексреномика)

Фиг. 1. Конреномика (конреномическа сфера) (маркираните части) и
нейното място в структурата на възпроизводствената сфера, представено чрез покриващи се сегменти

Конреномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика (първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първична48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та (неразвитата) част от конреномиката се определя като конреприномика*
(conreprinomy) (първична конреномика, тъй като над нея няма надградени
следващи исторически форми, същото е като непрореномическа конреномика), а развитата част от конреномиката се определя като конредевеномика*
(conredevenomy) (развита конреномика, тъй като над нея има надградени
следващи исторически форми, същото е като проерномическа конреномика).
Науката за нуклеарната конреприномика е конреприномикс* (conreprinomics),
а науката за нуклеарната конердевеномика е конредевеномикс* (conredevenomics).
КОНРЕНОМИКА (conrenomy) (кд) – във:
конреномика;
неексреномическа конреномика (вж. допълващи форми на реномиката);
неексреномическа прореномическа конреномика (вж. допълващи форми на реномиката);
неикореномическа конреномика (вж. допълващи форми на реномиката);
неикореномическа прореномическа конреномика (вж. допълващи форми на реномиката);
непрореномическа конреномика (вж. допълващи форми на реномиката);
нефиреномическа конреномика (вж. допълващи форми на реномиката);
нефиреномическа прореномическа конреномика (вж. допълващи форми на реномиката);
прореномическа конреномика (същото като прореномика).
КОНРЕНОМИКС* (conrenomics) – вж. конреномика.
КОНРЕНОМИКС (conrenomics) (кд) – във:
неексреномически прореномически конреномикс (вж. допълващи форми на реномиката);
конреномикс (вж. конреномика);
неикореномически конреномикс (вж. допълващи форми на реномиката);
неикореномически прореномически конреномикс (вж. допълващи
форми на реномиката);
непрореномически конреномикс (вж. допълващи форми на реномиката);
49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нефиреномически конреномикс (вж. допълващи форми на реномиката);
нефиреномически прореномически конреномикс (вж. допълващи форми на реномиката);
прореномически конреномикс (вж. допълващи форми на реномиката).
КОНРЕПРИНОМИКА* (conreprinomy) – вж. конреномика.
КОНСЕКВЕНТ (consequent) (кд) – във:
субстанциален икономически консеквент.
КОНСЕКВЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (consequental economic
system) (*) – икономическа система, която изпълнява ролята на субстанциален
икономически консеквент на субстанциалната икономическа система, при
положение че последната е субстанциална метаикономическа система*
(substantial metaeconomic system) (вж. метаикономическа система). Консеквентната икономическа система е изходен икономически ингредиент на субстанциалната икономическа система, когато тя е насочено-дефинирана ингредиентна икономическа система [в случая, когато е насочено-дефинирана метаикономическа система* (purposely-defined metaeconomic system)], респ. е
неин входен икономически ингредиент, когато тя е противонасоченодефинирана ингредиентна икономическа система [в случая, когато е противонасочено-дефинирана метаикономическа система* (counterposely-defined
metaeconomic system)]. Същото е като консеквентан субстанциален икономически метаингредиент* (consequental substantial economic metaingredient)
или още като консеквентан икономически метасубстанциент*
(consequental economic metasubstantient)* (вж. икономически субстанциенти).
Разновидност е на производната икономическа система. Разновидности на
консеквентната икономичека система са сметната консеквентна икономическа система* (account consequental economic system) и възпроизводственият консеквентна икономическа система* (reproductional consequental
economic system).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
консеквентна икономическа система се конституират още и съответстващите
на последната понятия за консеквентна консуматорска система*
(consequental consumptionary system), консеквентна стопанска система*
(consequental protoeconomic system), консеквентна пазарно-икономическа
система* (consequental marketly-economic system) и консеквентна финансово-пазарно-икономическа система* (consequental financially-marketly50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic system). Общо за всички тях е понятието за консеквентна поддържаща система* (consequental sustenance /sustaining/ system) (за консеквентна
система при поддържането).
КОНСЕРВАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (conservartive economic system) – динамична икономическа система (в частност – времеводинамична икономически системи), при която сумата на ценностните икономически ингредиенти (разглеждана и като сума на техните потенциални и кинетични значения) е постоянна във времето. В по-общия случай икономическото движение в нея се описва чрез система от диференциални уравнения на Л.
Ойлер и Ж. Лагранж (които при прилагане в икономическото моделиране могат да се нарекат уравнения на Л. Ойлер и Ж. Лагранж в икономиката)
∂L d ∂L
− .
, i = 1, 2, ..., n,
∂qi dt dqi
∂
dt

където n е броят на степените на свобода в системата, qi – i-тата обобщена координата на системата (system generalised co-ordinate) (i = 1, 2, …, n), qi/dt –
скоростта на изменение на i-тата обобщена координата, L – икономическият
лагаранжиан, конституиран като някаква еднозначна функция на координатите qi и на техните производни qi/dt (обобщените скорости на системата). Икономическият лагранжиан L може да бъде представен като разлика между две
функции, т.е. L = T – V, където
T=

dq dq j
1 n n
mij i
∑
∑
2 i =1 j =1
dt dt

е еднородна квадратична положително определена функция от координатите
на икономическата система (в общия случай коефициентите mij = mji са функции на координатите qi), V е еднозначна функция относно обобщените координатите qi, имаща непрекъснати частни производни по всяка координата. При
автономна консервативна икономическа система* (autonomous conservartive economic system) (вж. консервативна икономическа система), характеризираща се с това, че върху нея не въздействуват зависещи от времето външни
сили, интегралът на икономическата ценност е във вида H = T + V = const. Могат да се разграничат линейни и нелинейни консервативни икономически системи. При линейните консервативни икономически системи* (linear
conservartive economic systems) (също) коефициентите mij = mji на функцията T
51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не зависят от координатите на икономическата система, а функцията V е положително определената квадратична форма на относително обобщените координати
1 n n
V = ∑ ∑ kij qi q j ,
2 i =1 j =1

където величините
kij =

∂ 2V
∂qi ∂q j

не зависят от производните на координатите и се изчисляват при положение на
икономическо равновесие (при равновесие на икономическата система). В случай че горните условия не са изпълнени, тогава са налице нелинейни консервативни икономически системи* (non-linear conservartive economic systems)
(също). При заместване на изразите за T и V системата от уравнения на Ж.
Лагранж на линейната консервативна икономическа система придобива вида


d 2q j

m
−
k
q
∑  ij 2 ij j , i = 1, 2, ...., n.
dq j
j =1 

n

Корените на характеристичната детерминанта на тази система могат да бъдат
или спрегнато имагинерни или реални с различни знаци, но с еднакъв модули.
Система с имагинерни корени е устойчива по А. М. Ляпунов. При движение на
консервативна икономическа система във фазовото пространство на икономическите състояния на случая с имагинерни корени отговаря устойчиво
движение на системата по затворена икономическа траектория* (closed
economic trajectory) около особена точка, която може да се интерпретира като
траекторен икономически център. На случаи с действителни корени отговаря
неустойчиво движение с особена точка, интерпретирана като седлова икономическа точка. Има основания да се твърди, че консервативна система на
икономическо регулиране е налице, когато в даден промеждутък от време
нейното движение малко се различава от движението на разгледаната по-горе
консервативна икономическа система. Извършваното в процеса на научното
изследване или на научното управление абстрахиране от някои конкретни характеристики на тези икономически системи зависи както от свойствата на
последните, така и от задачите, които субектът си поставя в изследването или
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------управлението. Разновидност на консервативната икономическа система е консервативната колебателна икономическа система.
КОНСЕРВАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (conservartive economic system) (ки) – във:
автономна консервативна икономическа система (вж. консервативна
икономическа система);
консервативна икономическа система;
консервативна колебателна икономическа система;
линейна консервативна икономическа система (вж. консервативна
икономическа система);
нелнейна консервативна икономическа система (вж. консервативна
икономическа система).
КОНСЕРВАТИВНА КОЛЕБАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(conservative oscillating economic system) – колебателна икономическа система, описвана от диференциалното уравнение
d 2 y (t )
dy (t )
a
+ 2ba
+ y (t ) = 0,
2
dt
dt
2

която се характеризира с незатихващи (непогасяващи се) колебания с постоянна амплитуда. При нея относителният коефициент на погасяване на икономическите колебания b е равен на нула. С y(t) е означена функцията на отклонението на изхода на икономическата система от нейното равновесно състояние (респ. от желаното) състояние, а a е величина, която е обратна на кръговата честота на собствените колебания на икономическата система (вж. икономическо демпфериране). Тя е такава разновидност на колебателната икономическа система, в която се осъществява консервативно-колебателен икономически процеС* (conservartive-oscillating economic process). Нейните характеристики могат да бъдат получени от тези на устойчивата колебателна икономическа система, ако в последните се положи, че ξ = 0, където ξ е относителният коефициент на затихването на икономическите колебания* (relative
attenuator factor of the economic oscillations). Тогава предавателната функция
на консервативната колебателна икономическа система* (transfer function
of the conservative oscillating economic system) има вида
W (s) =

K
,
(TS ) 2 + 1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където T е постоянна по отношение на времето. Динамичните свойства на тази
система се описват с помощта на диференциалното уравнение от втори ред
T2

d 2 x2
+ x2 = kx1 ,
dt 2

където k е коефициентът на усилване в икономическата система. Амплитудната фазова характеристика на консервативната колебателната
икономическа система* (gain-phasic characteristic of the conservative oscillating
economic system) се определя от израза
W (is ) =

k
1 − ω 2T 2

,

а нейният модул, който е амплитудната честотна характеристика на консервативната колебателна икономическа система* (gain-frequency
characteristic of the conservative oscillating economic system) – от същия израз.
Вж. консервативна икономическа система.
КОНСИДЕРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТОР* (considerational
economic ingredientor) – същото като икономически консидерофикатор.
КОНСИДЕРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТОР (considerational
economic ingredientor) (ки) – във:
консидерен икономически ингредиентор (същото като икономически консидерофикатор);
обратен консидерен икономически ингредиентор (същото като обратен
икономически консидерофикатор);
прав консидирен икономически ингредиентор (същото като прав икономически консидерофикатор).
КОНСИДЕРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (considerational economic
operator) – същото като икономически консидерофикатор.
КОНСИДЕРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (considerational economic
operator) (ки) – във:
консидерен икономически оператор (същото като икономически консидерофикатор);
обратен консидерен икономически оператор (същото като обратен икономически консидерофикатор);
54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------прав консидерен икономически оператор (същото като прав икономически
консидерофикатор).
КОНСИДЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕНЗИВНОСТ* (considerational
economic intensity) (*) – икономическа величина, която показва какъв размер
изходен икономически ингредиент [икономическа същина (общо понятие за
икономическо съдържание и икономическа същност), същинен икономически
ингредиент* (matterial economic ingredient), същинно икономическо богатство* (matterialitical economic wealth)] на някаква имплицитно-дефинирана зададена консидерно-стратифицирана икономическа система (консидерна икономическа система) се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица
входен икономически ингредиент [икономическо проявление (общо понятие за
икономическа форма и икономическо явление), проявен икономически ингредиент* (manifested economic ingredient), проявено икономическо богатство*
(manifested economic wealth)] на същата тази имплицитно-дефинирана консидерно-стратифицирана икономическа система (вж. имплицитно-дефинирана
икономическа система). Консидерната икономическа интензивност е общо
понятие за специфичностна икономическа интензивност и диспозицинна икономическа интензивност. При експлицитно-дефинираната зададена консидерно-стратифицирана икономическа система икономическата същина е входен
икономически ингредиент, а икономическото проявление – изходен икономически ингредиент. Затова при нея консидерната икономическа интензивност е
икономическа величина, която показва какъв размер входен икономически ингредиент (икономическа същина) съответствува на единица изходен икономически ингредиент (икономическо проявление) (вж. експлицитно-дефинирана
икономическа система).
Както при експлицитно-дефинираната, така и при имплицитнодефинираната зададена консидерно-стратифицирана икономическа система
(вж. зададена ингредиентна икономическа система) консидерната икономическа интензивност е проявителна икономическа същинностност*
(manifestational economic matterialiticality) (общо понятие за формална икономическа съдържателност и феноменна икономическа същностност) и е
едната от двете разновидности на икономическата същественост*
(economic considerationality) (другата разновидност на икономическата същественост е консидерната икономическа опредметеност). Консидерната икономическа интензивност е консидерно-стратификационна разновидност на икономическата креативност. Тя е същото като консидерно-страти55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фикационна икономическа креативност* (considerationally-stratified economic creativity) и като консидерно икономическо напрежение* (considerational economic tension) (общо понятие за специфичностно икономическо
напрежение и диспозицонно икономическо напрежение) (вж. физична интерпретация на икономическите величини). Може да се разглежда още като
свойство на икономическото проявление с някаква интензивност да изисква
наличието на определена икономическа същина при някаква зададена консидерно-стратифицирана икономическа система. Важни разновидности на консидерната икономическа интензивност са средната консидерна икономическа
интензивност и пределната консидерна икономическа интензивност. Вж.
прав икономически консидерофикатор и обратен икономически консидерофикатор.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
консидерна икономическа интензивност се конституират още и съответстващите на последната понятия за консидерна консуматорска интензивност*
(considerational consumptionary intensity) (общо понятие за специфичностна
консуматорска и диспозиционна консуматорска интензивност), консидерна
стопанска интензивност* (considerational protoeconomic intensity intensity)
(общо понятие за специфичностна стопанска и диспозиционна стопанска интензивност), консидерна пазарно-икономическа интензивност* (considerational marketly-economic intensity) (общо понятие за специфичностна пазарноикономическа и диспозиционна пазарно-икономическа интензивност) и консидерна финансово-пазарно-икономическа интензивност* (considerational
financially-marketly-economic intensity) (общо понятие за специфичностна финансово-пазарно-икономическа
и
диспозиционна
финансово-пазарноикономическа интензивност). Общо за всички тях е понятието за консидерна
поддържаща интензивност* (considerational sustenance /sustaining/ intensity)
(за консидерна интензивност при поддържането) (общо понятие за специфичностна поддържаща и диспозиционна поддържаща интензивност).
КОНСИДЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕНЗИВНОСТ (considerational
economic intensity) (ки) – във:
консидерна икономическа интензивност;
пределна консидерна икономическа интензивност;
средна консидерна икономическа интензивност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСИДЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА ОПРЕДМЕТЕНОСТ* (considerational
economic objectificativity) (*) – икономическа величина, която показва какъв
размер входен икономически ингредиент [икономическо проявление (общо понятие за икономическа форма и икономическо явление), проявен икономически ингредиент* (manifested economic ingredient), проявено икономическо богатство* (manifested economic wealth)] на някаква имплицитно-дефинирана
зададена консидерно-стратифицирана икономическа система (консидерна
икономическа система) се използва при (е зает при, е ангажиран при, съответствува на, осигурява) експлицирането (опредметяването) на единица изходен
икономически ингредиент [икономическа същина (общо понятие за икономическо съдържание и икономическа същност), същиннен икономически ингредиент* (matterial economic ingredient), същинно икономическо богатство*
(matterial economic wealth)] на същата тази имплицитно-дефинирана консидерно-стратифицирана икономическа система (вж. имплицитно-дефинирана икономическа система). Консидерната икономическа заетост е общо понятие за
специфичностна икономическа опредметеност и диспозицинна икономическа
опредметеност. При експлицитно-дефинираната зададена консидерностратифицирана икономическа система икономическата същина е входен икономически ингредиент, а икономическото проявление – изходен икономически
ингредиент. Затова при нея консидерната икономическа опредметеност е икономическа величина, която показва какъв размер изходен икономически ингредиент (икономическо проявление) съответствува на единица входен икономически ингредиент (икономическа същина) (вж. експлицитно-дефинирана
икономическа система).
Както при експлицитно-дефинираната, така и при имплицитнодефинираната зададена консидерно-стратифицирана икономическа система
(вж. зададена ингредиентна икономическа система) консидерната икономическа опредметеност е същинностна икономическа проявителност*
(matterialitical economic manifestationality) (общо понятие за съдържателна
икономическа формалност и същностна икономическа феноменност) и е
едната от двете разновидности на икономическата същественост*
(economic considerationality) (другата разновидност на икономическата същественост е консидерната икономическа интензивност). Консидерната икономическа опредметеност е консидерно-стратификационна разновидност на икономическата абсорбционност. Тя е същото като консидерно-стратификационна икономическа абсорбционност* (considerationally-stratified
economic absorptivity). Може да се разглежда още като свойство на икономи57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата същина с някаква интензивност да изисква наличието на определено
икономическо проявление при някаква зададена консидерна-стратифицирана
икономическа система. Важни разновидности на консидерната икономическа
опредметеност са средната консидерна икономическа опредметеност и пределната консидерна икономическа опредметеност. Вж. прав икономически
консидерофикатор и обратен икономически консидерофикатор.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
консидерна икономическа опредметеност се конституират още и съответстващите на последната понятия за консидерна консуматорска опредметеност*
(considerational consumptionary objectificativity) (общо понятие за специфичностна и диспозиционна консуматорска опредметеност), консидерна стопанска опредметеност* (considerational protoeconomic objectificativity) (общо понятие за специфичностна и диспозиционна стопанска опредметеност), консидерна пазарно-икономическа опредметеност* (considerational marketlyeconomic objectificativity) (общо понятие за специфичностна и диспозиционна
пазарно-икономическа опредметеност) и консидерна финансово-пазарноикономическа опредметеност* (considerational financially-marketly-economic
objectificativity) (общо понятие за специфичностна и диспозиционна финансово-пазарно-икономическа опредметеност). Общо за всички тях е понятието за
консидерна поддържаща опредметеност* (considerational sustenance
/sustaining/ objectificativity) (за консидерна опредметеност при поддържането)
(общо понятие за специфичностна и диспозиционна поддържаща опредметеност).
КОНСИДЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА ОПРЕДМЕТЕНОСТ (considerational
economic objectificativity) (ки) – във:
консидерна икономическа опредметеност;
пределна консидерна икономическа опредметеност;
средна консидерна икономическа опредметеност.
КОНСИДЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (considerational economic
system) – същото като консидерно-стратифицирана икономическа система.
КОНСИДЕРНА ИНГРЕДИЕНТНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (considerational ingrediental transfer economic function) (*) –
ингредиентна предавателна икономическа функция на консидерностратифицираната икономическа система (на консидерната икономическа
система); интегрално икономическо преобразование на П. Лаплас (преобразо58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вание на П. Лаплас в икономиката) на реакцията (на отклика) на линейната
стационарна консидерно-стратифицирана динамична икономическа система (в
частност – на консидерно-стратифицираната времево-динамична икономическа
система) към въздействието на единичната импулсна икономическа функция
(на икономическата делта-функция) δ(t) при нулеви условия в момент t = 0;
отношение на икономическо изображение по П. Лаплас на входното икономическо въздействие и изходното икономическо въздействие на консидерностратифицираната икономическа система при нулеви начални условия. Представлява една от разновидностите на стратификационната ингредиентна предавателна икономическа функция и е общо понятие за специфичностна ингредиентна предавателна икономическа функция и диспозиционна ингредиентна
предавателна икономическа функция. Може да се обобщи и за консидерностратифицирани невремево-динамични икономически системи, както и за консидерно-стратифицирани статични икономически системи. Тези обобщения
правят възможно консидерно-стратификационната икономическа чувствителност* (considerationally-stratificational economic sensitivity) [същото като
икономическа същественост* (economic considerability) (общо понятие за
икономическа специфичност и икономическа диспозитивност), като консидерно-стратификационна ингредиентна икономическа чувствителност] да
се интерпретира като консидерно-стратификационна (консидерна) ингредиентна предавателна икономическа функция. В този смисъл консидерната ингредиентна предавателна икономическа функция реализира икономическия консидерофикатор (консидерния икономически ингредиентор, консидерния икономически оператор) (общо понятие за икономически спецификатор и икономически диспозификатор). Затова нейните класификации са релевантни (съотносително съответствуващи) на класификациите на икономическия консидерофикатор и на тези на консидерно-стратификационната икономическа чувствителност.
Ето защо: (1) на понятията за пропорционален икономически консидерофикатор* (proportional economic considerificator) и средна консидерна икономическа чувствителност* (average considerational economic sensitivity) отговаря понятието за средна консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция (общо понятие за средна специфичностна ингредиента предавателна икономическа функция и средна диспозиционна ингредиента предавателна икономическа функция); (2) на понятията за интегрален икономически консидерофикатор* (integral economic considerificator) и пределна консидерна икономическа чувствителност* (marginal considerational economic
59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sensitivity) отговаря понятието за пределна консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция (общо понятие за пределна специфичностна ингредиента предавателна икономическа функция и пределна диспозиционна ингредиента предавателна икономическа функция); (3) на понятията за прав икономически консидерофикатор (общо понятие за прав икономически спецификатор и прав икономически диспозификатор) и консидерно-стратификационна икономическа креативност* (considerationally-stratificational
economic creativity) [консидерно-стратификационна креативна икономическа чувствителност* (considerationally-stratificational creative economic
sensitivity)] отговаря понятието за консидерна креативна ингредиента предавателна икономическа функция* (considerational creative ingrediental transfer
economic function) [в т.ч. за средна консидерна креативна ингредиентна предавателна икономическа функция* (average considerational creative
ingrediental transfer economic function) и за пределна консидерна креативна
ингредиентна предавателна икономическа функция* (marginal considerational creative ingrediental transfer economic function)]; (4) на понятията за обратен икономически консидерофикатор (общо понятие за обратен икономически спецификатор и обратен икономически диспозификатор) и консидерностратификационна икономическа абсорбционност* (considerationallystratificational economic absorptivity) [консидерно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност* (considerationally-stratificational
absorptive economic sensitivity)] отговаря понятието за консидерна абсорбционна ингредиента предавателна икономическа функция* (considerational
absorptive ingrediental transfer economic function) [в т.ч. за средна консидерна
абсорбционна ингредиентна предавателна икономическа функция*
(average considerational absorptive ingrediental transfer economic function) и за
пределна консидерна абсорбционна ингредиентна предавателна икономическа функция* (marginal considerational absorptive ingrediental transfer
economic function)].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция се конституират още и съответстващите на последната понятия за консидерна ингредиентна предавателна консуматорска функция* (considerational ingrediental
transfer consumptionary function) (общо понятие за специфичностна и диспозиционна ингредиентна предавателна консуматорска функция), консидерна ингредиентна предавателна стопанска функция* (considerational ingrediental
transfer protoeconomic function) (общо понятие за специфичностна и диспози-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ционна ингредиентна предавателна стопанска функция), консидерна ингредиентна предавателна пазарно-икономическа функция* (considerational
ingrediental transfer marketly-economic function) (общо понятие за специфичностна и диспозиционна ингредиентна предавателна пазарно-икономическа функция) и консидерна ингредиентна предавателна финансово-пазарноикономическа функция* (considerational ingrediental transfer financiallymarketly-economic function) (общо понятие за специфичностна и диспозиционна ингредиентна предавателна финансово-пазарно-икономическа функция).
Общо за всички тях е понятието за консидерна ингредиентна предавателна
поддържаща функция* (considerational ingrediental transfer sustenance
/sustaining/ function) (за консидерна ингредиентна предавателна функция при
поддържането) (общо понятие за специфичностна и диспозиционна ингредиентна предавателна поддържаща функция).
КОНСИДЕРНА ИНГРЕДИЕНТНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (considerational ingrediental transfer economic function) (ки) –
във:
консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция.
КОНСИДЕРНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (considerational transfer economic function) (ки) – във:
консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция.
КОНСИДЕРНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (considerational
economic ingredients) – същото като икономически консидерофиканти.
КОНСИДЕРНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ* (considerationally-stratificational economic ingredientificate)
– същото като икономически консидерофикат.
КОНСИДЕРНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(considerationally-stratified economic system), консидерна икономическа система, (*) – стратифицирано описание на йерархична многоравнищна икономическа система във вид на система от модели, всеки от които представя поведе61
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нието на икономическата система от гледна точка на различни равнища на
проявено-същинно икономическо абстрахиране* (manifested-matteral economic abstraction) (вж. икономическо абстрахиране); общо понятие за същностно-стратифицирана икономическа система (диспозиционна икономическа
система) и съдържателно-стратифицирана икономическа система (специфичностна икономическа система); една от разновидностите на стратифицираната икономическа система. Всяко отделно равнище на абстрахиране е отделен проявено-същинен икономически страт* (manifested-matteral economic
strata) (вж. същностно-феноменен икономически страт). Представлява ингредиентна икономическа система от нулев ранг (вж. ранжиране на ингредиентните икономически системи). Всеки проявено-същинен страт (всяко проявено-същинно равнище на стратификационната икономическа йерархия) притежава собствено множество от променливи икономически величини, чрез които се изучава именно само даденото консидерно-стратификационно равнище.
Реализираната по този начин независимост на отделния страт прави възможно
дълбокото и подробно изучаване на поведението на този тип йерархична икономическа система при съответното равнище на проявено-същинна икономическа абстракция.
В консидерно-стратифицираната икономическа система се извършва преминаване от икономическо проявление (общо понятие за икономическа форма
и икономическо явление) към икономическа същина (общо понятие за икономическо съдържание и икономическа същност) (т.е. превръщане, разпредметяване или имплициране на икономическо проявление в икономическа същина) на някакъв системен икономически обект или обратното – преминаване от
икономическа същнина към икономическо проявление (превръщане, опредметяване или експлициране на икономическата същина в икономическо проявление). Консидерно-стратифицираната икономическа система се състои от насочена икономическа последователност от няколко проявено-същинни икономически страти (в посока от икономическите същини към икономическите
проявления или обратно). Обикновено тя е изградена от верига от последователно фиксирани няколко (но най-малко една) елементарни консидерностратифицирани икономически системи* (elementary considerationallystratified economic systems), във всяка една от които се извършва преминаване
от дадена икономическа същина към дадено икономическо проявление, но така че икономическото проявление във всяка предходна елементарна консидерно-стратифицирана икономическа система съвпада с икономическата същина
на следващата след нея елементарна система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Преминаването от едно към друго (превръщането на едно в друго) равнище на проявено-същинно абстрахиране на икономическата система се определя (се идентифицира) като консидерно-стратификационно икономическо
преобразование* (considerationally-stratificational economic transformation) (общо понятие за специфичностно и диспозиционно икономическо преобразование). Нейната способност на такова преобразование е консидерна стратификационност на икономическата система* (considerational stratificationality
of the economic system) [същото като консидерна икономическа стратификационност* (considerational economic stratificationality) (общо понятие за
специфичностна и диспозиционна икономическа стратификационност)]. Входен икономически ингредиент на консидерно-стратифицираната икономическа
система обикновено е някакво икономическо проявление (на определена икономическа същина), разглеждано като проявен икономически ингредиент*
(manifested economic ingredient) (общо понятие за формален и феноменен икономически ингредиент) [той е начин на изразяване на проявеното икономическо богатство* (manifested economic wealth)], а неин изходен икономически
ингредиент е икономическата същина, изразявана чрез това проявление същина, но стояща скрита в него. В случая икономическата същина се разглежда
като същинен икономически ингредиент* (matterial economic ingredient) (общо понятие за съдържателен и същностен икономически ингредиент) [той е
начин на изразяване на същинното икономическо богатство* (matterial
economic wealth)]. В своята общност същинният и проявеният икономически
ингредиент представляват консидерно-стратификационните икономически
ингрендиенти* (considerationally-stratificational economic ingredients).
Целта на консидерно-стратифицираната икономическа система е чрез
адекватно преобразувание на икономическото прояление да разкрие съответствуващата на него икономическа същина или пък обратното – чрез обратно
преобразование на икономическата същина да я скрие в съответствуващото на
нея икономическо проявление. Затова тя е система на зависимостта между
икономическата същина и икономическото проявление. Тук се предполага, че
икономическата същина в качеството й на същинен икономически ингредиент и икономическото проявление в качеството му на проявен икономически ингредиент са измерими, имат количества и могат да бъдат
представени като икономически величини. Това се отнася и до представляващите ги икономически категории и икономически понятия.
Консидерно-стратификационното икономическо преобразование е една от
разновидностите на стратификационното икономическо преобразование, а
63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чрез него и на ингредиентното икономическо преобразование изобщо. Основни съставки на консидерно-стартификационното икономическо преобразование са консидерно-стратификационното икономическо съответствие*
(considerationally-stratificational economic correspondence) (общо понятие за
специфичностно-стратификационно и диспозиционно-стратификационно икономическо съответствие) и икономическият консидерофикатор (консидерностратификационният икономически ингредиентор, консидерно-стратификационният икономически оператор) (общо понятие за икономическия спецификатор и икономическия диспозификатор). Входният и изходният икономически ингредиенти на тази система (наречени икономически консидерофиканти, към които се числят икономическата същина и икономическото проявление) са определени в някакво консидерно-стратификационно икономическо пространство* (considerationally-stratificational economic space) (общо
понятие за специфичностно-стратификационно и диспозиционно-стратификационно икономическо пространство). Когато входните икономически ингредиенти са значения от реалната числова ос, функционирането на консидерно-стратифицираната икономическа система представлява консидерностратификационен икономически процес* (considerationally-stratificational
economic process) (общо понятие за специфичностно-стратификационен и диспозиционно-стратификационен икономически процес). Икономическият консидерофикатор е операторът на консидерно-стратифицираната икономическа
система. Представлява икономически оператор, който задава консидерностратификационното икономическо преобразование или в посока от входния
икономически ингредиент към изходния икономически ингредиент (от входния
към изходния икономическа консидерофикант) – тогава той е прав икономически консидерофикатор (прав консидерен икономически ингредиентор), или в
посока от изходния към входния икономически ингредиент (от изходния към
входния икономическа консидерофикант) – тогава той е обратен икономически консидерофикатор (обратен консидерен икономически ингредиентор). Когато не е посочено друго, под икономически консидерофикатор обикновено се
подразбира правият икономически консидерофикатор.
Важен частен случай на икономическия консидерофикатор е линейният
икономически консидерофикатор* (linear economic considerificator) (общо
понятие за линеен икономически спецификатор и линеен икономически диспозификатор), чиито основни разновидности са пропорционалният икономически консидерофикатор* (proportional economic considerificator) (общо понятие за пропорционален икономически спецификатор и диспозификатор) и ин64

740

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тегралният икономически консидерофикатор* (integral economic considerificator) (общо понятие за интегрален икономически спецификатор и диспозификатор). Икономическият консидерофикатор се реализира чрез консидерностратификационната икономическа чувствителност* (considerationallystratificational economic sensitivity) [чрез консидерната икономическа чувствителност* (considerational economic sensitivity)] [същото като икономическа
същественост* (economic considerability) (общо понятие за икономическа
специфичност и икономическа диспозитивност), подразбирана като консидерно-стратификационна ингредиентна икономическа чувствителност и осъществяваща се като консидерна икономическа итензивност или като консидерна
икономическа опредметеност], която в линейния стационарен случай е представена от консидерната ингредиентна предавателна икономическа функция
(общо понятие за специфичностната ингредиентна предавателна икономическа функция и диспозиционната ингредиентна предавателна икономическа
функция).
Нейни разновидности са
(1)
средната
консидерностратификационна икономическа чувствителност* (average considerationally-straticational economic sensitivity) [същото като средна икономическа същественост* (average economic considerability) (общо понятие за средна икономическа специфичност и средна икономическа диспозитивност) и осъществяваща се като средна консидерна икономическа итензивност или като средна
консидерна икономическа опредметеност] (тя реализира пропорционалния
икономически консидерофикатор и се представя от средната консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция, последната общо понятие за
средна специфичностна ингредиентна предавателна икономическа функция и
средна диспозиционна ингредиентна предавателна икономическа функция) и
(2) пределната консидерно-стратификационна икономическа чувствителност* (marginal considerationally-stratificational economic sensitivity) [същото като пределна икономическа същественост* (marginal economic
considerability) (общо понятие за пределна икономическа специфичност и пределна икономическа диспозитивност) и осъществяваща се като пределна консидерна икономическа итензивност или като пределна консидерна икономическа опредметеност] (тя реализира интегралния икономически консидерофикатор и се представя от пределната консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция, последната общо понятие за пределна специфичностна ингредиентна предавателна икономическа функция и пределна диспозиционна ингредиентна предавателна икономическа функция).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическата чувствителност, която реализира правият икономически
консидерофикатор е консидерно-стратификационната икономическа креативност* (considerationally-stratificational economic creativity) [консидерностратификационната креативна икономическа чувствителност*
(considerationally-stratificational creative economic sensitivity)], а тази, която реализира обратния икономически консидерофикатор, е консидерно-стратификационната
икономическа
абсорбционност*
(considerationallystratificational economic absorptivity) [консидерно-стратификационната абсорбционна икономическа чувствителност* (considerationally-stratificational
absorptive economic sensitivity) (общо понятие за специфичностностратификационната и диспозиционно-стратификационната абсорбционнна
икономическа чувствителност)].
Двойката, образувана от входния и изходния икономически ингредиент на
дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) консидерностратифицирана икономическа система, икономическото съответствие между
които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икономически консидерофикатор, е икономическият консидерофикат (консидерно-стратификационният
икономически ингредиентификат) (общо понятие за икономически спецификат и икономически диспозификат). Така че консидерно-стратифицираната
икономическа система е съставена от икономическия консидерофикат и икономическия консидерофикатор, който задава консидерно-стратификационното
икономическо преобразование между входа и изхода на системата.
Според начина, по който е дефинирана консидерно-стратифицираната
икономическа система, се разграничават: (1) експлицитно-дефинирана консидерно-стратифицирана икономическа система* (explicitly-defined considerationally-stratified economic system), в т.ч. (а) експлицитно-дефинирана зададена консидерно-стратифицирана икономическа система* (explicitlydefined given considerationally-stratified economic system), (б) експлицитнодефинирана начална консидерно-стратифицирана икономическа система* (explicitly-defined initial considerationally-stratified economic system) и (в)
експлицитно-дефинирана инверсна консидерно-стратифицирана икономическа система* (explicitly-defined inverse considerationally-stratified economic system) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система) [когато не е посочено друго, под експлицитно-дефинирана консидерностратифицирана икономическа система обикновено се подразбира експлицитно-дефинираната начална (покриваща се със зададената) консидерностратифицирана икономическа система]; (2) имплицитно-дефинирана конси66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дерно-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined considerationally-stratified economic system), в т.ч. (а) имплицитно-дефинирана зададена консидерно-стратифицирана икономическа система* (imlicitlydefined given considerationally-stratified economic system), (б) имплицитнодефинирана начална консидерно-стратифицирана икономическа система* (imlicitly-defined initial considerationally-stratified economic system) и (в)
имплицитно-дефинирана инверсна консидерно-стратифицирана икономическа система* (imlicitly-defined inverse considerationally-stratified economic
system) (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система)
[когато не е посочено друго, под имплицитно-дефинирана консидерностратифицирана икономическа система обикновено се подразбира имплицитно-дефинираната начална (покриваща се със зададената) консидерностратифицирана икономическа система].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
консидерно-стратифицирана икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за консидерно-стратифицирана консуматорска система* (considerationally-stratified consumptionary system) (общо понятие за специфичностно-стратифицирана и диспозиционностратифицирана консуматорска система), консидерно-стратифицирана стопанска система* (considerationally-stratified protoeconomic system) (общо понятие за специфичностно-стратифицирана и диспозиционно-стратифицирана
стопанска система), консидерно-стратифицирана пазарно-икономическа
система* (considerationally-stratified marketly-economic system) (общо понятие
за специфичностно-стратифицирана и диспозиционно-стратифицирана пазарно-икономическа система) и консидерно-стратифицирана финансовопазарно-икономическа система* (considerationally-stratified financiallymarketly-economic system) (общо понятие за специфичностно-стратифицирана
и диспозиционно-стратифицирана финансово-пазрно-икономическа система).
Общо за всички тях е понятието за консидерно-стратифицирана поддържаща система* (considerationally-stratified sustenance /sustaining/ system) (за
косидерно-стратифицирана система при поддържането) (общо понятие за специфичностно-стратифицирана и диспозиционно-стратифицирана поддържаща
система).
КОНСИДЕРОФИКАНТ (consideroficant) (кд) – във:
икономически консидерофиканти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСИДЕРОФИКАТ (considerificate) (кд) – във:
икономически консидерофикат.
КОНСИДЕРОФИКАТОР (considerificator) (кд) – във:
икономически консидерофикатор;
обратен икономически консидерофикатор;
прав икономически консидерофикатор.
КОНСОНОМИКА* (consonomy) (съкратено от консуномичностна сономика) (*) – стилизиран израз на понятието за консуматорско-обусловена съвременна формационна сфера, като нейна определяща подсистема (вж. определяща икономическа система) е консуномиката; съвременна формационна
сфера, функционираща в условията на определящото въздействие на консуномиката (на консуматорството); една от основните форми на сономиката (на
съвременната формационна сфера). Тези форми се намират в еднозначно съответствие с формите на развитие на поддържането (на субномиката), защото
характерът на сономиката е определен от характера на поддържането като
нейна социо-база. Затова според възпроизводствения обхват на поддържането се различават следните основни форми на развитието на сономиката: (1)
консономика (същото като консуномичностна сономика), (2) просономика
(същото като прономичностна сономика), (3) икосономика (същото като икономичностна сономика), (4) екссономика (същото като ексномичностна сономика), (5) фисономика (същото като финомичностна сономика). Мястото на
консономиката в тях и във сономиката като цяло е показано във фиг. 1 (вж. и
консуматорство).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

(1) Консономика

2

(2) Просономика
(просономическа
консономика)

3

(3) Икосономика
(икосономическа
просономика)

4
5

(4) Екссономика
(екссономическа
икосономика)
(5) Фисономика
(фисономическа
екссономика)

Фиг. 1. Консономика (консономическа сфера) (маркираните части) и
нейното място в структурата на сономическата сфера, представено
чрез покриващи се сегменти

Съставни части (подсистеми) на консономиката са: (1) консуномика
(същото като консуматорство и като консуномическа субномика) (консуномиката се надгражда над контехномиката) (вж. субномика); (2) контехномика
(технологична сфера на консуномиката; същото като консуномичностна техномика, което е консуномическо-обусловена техномика или още консуматорско-обусловена технологическа сфера) (вж. техномика); (3) консуперномика
(същото като консуномичностна суперномика, което е консуномическообусловена суперномика или още консуматорско-обусловена супериална сфера) (вж. суперномика) (консуперномиката се надгражда над консуномиката);
(4) консутеномика* (consutenomy) (технологичната сфера на консуперномиката) (консутеномиката се надгражда над контехномиката) (вж. сутеномика). Консономиката е обединение на две триравнищни йерархически системи,
взаимоотношенията в които са отношения между определящо и решаващо
(вж. определящо и решаващо в икономиката) (фиг. 2). По специално, при консономиката: (1) контехномиката е определяща по отношение на консуномиката, а консуномиката от своя страна е определяща по отношение на консупер69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номиката; консуперномиката е решаваща по отношение на консуномиката, а
консуномиката от своя страна е решаваща по отношение на контехномиката;
(2) контехномиката е определяща по отношение на консутеномикта, а консутеномикта от своя страна е определяща по отношение на консуперномиката;
консуперномиката е решаваща по отношение на консутеномиката, а консутеномиката от своя страна е решаваща по отношение на контехномиката.

Консоциономика

Консотеномика

Консономика

(социална сфера)

(технолог. сфера

(сономическа
сфера)

Консуперномика
(надстроеч сфера)

Консутеномика
(надстроечна
технолог. сфера)

Консусуномика
(надстроечна
сономич. сфера)

Консуномика

Контехномика

Конреномика

(базова
сфера)

(базова технологическа сфера)

(базова сономическа сфера)

Фиг. 2. Структурни зависимости между съставните части на консономиката (на
консуномичностната сономика)

В тези рамки: (1) конреномиката (същото като консуномичностна реномика, което е консуномическо-обусловена реномика или още консуматорскообусловена възпроизводствена сфера) е подсистема на консономиката, която
(подсистема) е обединение на контехномиката и консуномиката, т.е. на консуматорско-обусловената технологическа сфера и консуматорската сфера;
(2) консоциономиката (същото като консуномичностна социономика, което е
консуномическо-обусловена социономика или още консуматорско-обусловена
социална сфера) е подсистема на консономиката, която (подсистема) е обединение на консуномиката и консуперномиката, т.е. на консуматорската сфера
и консуматорско-обусловената супериална сфера); (3) консусуномиката*
(consusunomy) (управляващата сфера или още начинът на управление) е
70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------подсистема на консономиката, която (подсистема) йерархично обединява в себе си консуперномиката и консутеномиката; (4) консотеномиката* (consotenomy) е подсистема на консономиката, която (подсистема) йерархично
обединява в себе си контехномиката и консутеномиката. Така че консономиката е йерархично обединение на конреномиката и консусуномиката. В границите на консономиката (1) консуномиката, консуперномиката и консоциономиката са субективностни форми на хуманономиката, а (2) контехномиката,
консутеномиката и консотеномиката са обективностни форми на хуманономиката.
Консономиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика (първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първичната (неразвитата) част от консономиката се определя като консоприномика*
(consoprinomy) (първична консономика, тъй като над нея няма надградени
следващи исторически форми, същото е като непросономическа консономика), а развитата част от консономиката се определя като консодевеномика*
(consodevenomy) (развита консономика, тъй като над нея има надградени
следващи исторически форми, същото е като просономическа консономика).
Вж. сономика.
КОНСОЦИОДЕВЕНОМИКА* (confordevenomy) – вж. консоциономика.
КОНСОЦИОНОМИКА* (consocionomy) (съкратено от консуномичностна
социономика),
консуномичностна
социономика,
консуномическообусловена социономика, консуматорско-обусловена социална сфера, (*) –
стилизиран израз на понятието за консуматорско-обусловена социална сфера;
същото като консоциономическа сфера* (consocionomic sphere); вид социална
сфера, която е една от съставните части (подсистеми) на конфорномиката
(вж. форномика); обединение на консуномиката и консуперномиката. Функционира в условията на определящото въздействие на консуномиката (на консуматорството), която е консуномическо съдържание на консуперномиката, и
на решаващото въздействие на консуперномиката, която е консуперномическо
явление на консуномиката. Наред с това, е една от основните форми на социономиката (на социалната сфера). Тези форми се намират в еднозначно съответствие с формите на развитие на поддържането (на субномиката), защото
характерът на социономиката е определен от характера на поддържането като
нейна социо-база. Затова според възпроизводствения обхват на поддържането се различават следните основни форми на развитието на социономиката:
71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) консоциономика (същото като консуномичностна социономика), (2) просоциономика (същото като прономичностна социономика), (3) икосоциономика
(същото като икономичностна социономика), (4) екссоциономика (същото като
ексномичностна социономика), (5) фисоциономика (същото като финомичностна социономика). Мястото на консоциономиката в тях и във социономиката като цяло е показано във фиг. 1 (вж. и консуматорство). Така че консоциономиката принадлежи едновременно на социономиката и на конфорномиката.
1

(1) Консоциономика

2

(2) Просоциономика (просоциономическа консоциономика)

3

(3) Икосоциономика (икосоциономическа просоциономика)

4
5

(4) Екссоциономика (екссоциономическа икосоциономика)
(5) Фисоциономика (фисоциономическа
екссоциономика)
Фиг. 1. Консоциономика (консоциономическа сфера) (маркираните
части) и нейното място в структурата на социалната сфера, представено чрез покриващи се сегменти

Науката за нуклеарната консуматорско-обусловена социална сфера е
консоциономикс* (consocionomics) и тя е функционална част от социономикс* (socionomics) (която от своя страна е науката за нуклеарната социономика, т.е. за нуклеарната социална сфера). Наред с това, консоциономикс е
съставна част на конфорномикс* (confornomics) (която от своя страна е науката за нуклеарната конфорномика). Вж. форномика.
Консоциономиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) –
приномика (първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално пър72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вичната (неразвитата) част от консоциономиката се определя като консоциоприномика* (conforprinomy) (първична консоциономика, тъй като над нея няма
надградени следващи исторически форми, същото е като непросоциономическа консоциономика), а развитата част от консоциономиката се определя като
консоциодевеномика* (confordevenomy) (развита консоциономика, тъй като
над нея има надградени следващи исторически форми, същото е като просоциономическа консоциономика). Науката за нуклеарната конфорсоциономика
е консоциоприномикс* (conforprinomics), а науката за нуклеарната консоциодевеномика е консоциодевеномикс* (confordevenomics).
КОНСОЦИОНОМИКА (consocionomy) (кд) – във:
консоциономика;
неекссоциономическа консоциономика (вж. допълващи форми на социономиката);
неекссоциономическа просоциономическа консоциономика (вж. допълващи форми на социономиката);
неикосоциономическа консоциономика (вж. допълващи форми на социономиката);
неикосоциономическа просоциономическа консоциономика (вж. допълващи форми на социономиката);
непросоциономическа консоциономика (вж. допълващи форми на социономиката);
нефисоциономическа консоциономика (вж. допълващи форми на социономиката);
нефисоциономическа просоциономическа консоциономика (вж. допълващи форми на социономиката);
просоциономическа консоциономика (същото като просоциономика).
КОНСОЦИОНОМИКС* (consocionomics) – вж. консоциономика.
КОНСОЦИОНОМИКС (consocionomics) (кд) – във:
консоциономикс (вж. консоциономика);
неекссоциономически просоциономически консоциономикс (вж. допълващи форми на социономиката);
неикосоциономически консоциономикс (вж. допълващи форми на социономиката);
неикосоциономически просоциономически консоциономикс (вж. допълващи форми на социономиката);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непросоциономически консоциономикс (вж. допълващи форми на социономиката);
нефисоциономически консоциономикс (вж. допълващи форми на социономиката);
нефисоциономически просоциономически консоциономикс (вж. допълващи форми на социономиката);
просоциономически консоциономикс (вж. допълващи форми на социономиката).
КОНСОЦИОПРИНОМИКА* (conforprinomy) – вж. консоциономика.
КОНСТАНТА (constant) (кд) – във:
акселерационна икономическа константа (същото като доброкачественост на системата на икономическо регулиране).
КОНСТИАНТ (constiant) (кд) – във:
икокореномически констиант;
икономически констиант;
икореномически констиант;
икотехномически констиант;
икоуниреномически констиант;
типичен икокореномически констиант;
типичен икономически констиант;
типичен икореномически констиант;
типичен икотехномически констиант;
типичен икоуниреномически констиант.
КОНСТИАТ (constiate) (кд) – във:
икокореномически констиат;
икономически констиат;
икореномически констиат;
икотехномически констиат;
икоуниреномически констиат;
типичен икокореномически констиат;
типичен икономически констиат;
типичен икореномически констиат;
типичен икотехномически констиат;
типичен икоуниреномически констиат.
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(constiatic two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически констиат.
КОНСТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constiatic two-stage economic monad) – същото като икономически констиат.
КОНСТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constiatic two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически констиат.
КОНСТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(constiatic two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически констиат.
КОНСТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(constiatic two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически
констиат.
КОНСТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (constiatic two-stage typical ecocorenomic monad) – същото като
типичен икокореномически констиат.
КОНСТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constiatic two-stage typical economic monad) – същото като типичен
икономически констиат.
КОНСТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (constiatic two-stage typical ecorenomic monad) – същото като типичен икореномически констиат.
КОНСТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (constiatic two-stage typical ecotechnomic monad) – същото като
типичен икотехномически констиат.
КОНСТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (constiatic two-stage typical ecounirenomic monad) – същото като
типичен икоуниреномически констиат.
КОНСТИАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
corenomic monad) (ки) – във:
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------констиатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически констиат);
КОНСТИАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (constiatic economic monad)
(ки) – във:
констиатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически констиат).
КОНСТИАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constiatic ecorenomic
monad) (ки) – във:
констиатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически констиат).
КОНСТИАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (constiatic ecotecnnomic
monad) (ки) – във:
констиатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически констиат).
КОНСТИАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constiatic ecounirenomic monad) (ки) – във:
констиатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически констиат).
КОНСТИАТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constiatic typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
констиатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като типичен икокореномически констиат).
КОНСТИАТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (constiatic
typical economic monad) (ки) – във:
констиатна двустепенна типична икономическа монада (същото като
типичен икономически констиат).
КОНСТИАТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constiatic
typical ecorenomic monad) (ки) – във:
констиатна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
типичен икореномически констиат).

76

752

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИАТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (constiatic
typical ecotechnomic monad) (ки) – във:
констиатна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като
типичен икотехномически констиат).
КОНСТИАТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constiatic typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
констиатна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като типичен икоуниреномически констиат).
КОНСТИТИТ (constitite) (кд) – във:
икокореномически конститит;
икономически конститит;
икореномически конститит;
икотехномически конститит;
икоуниреномически конститит;
типичен икокореномически конститит;
типичен икономически конститит;
типичен икореномически конститит;
типичен икотехномически конститит;
типичен икоуниреномически конститит.
КОНСТИТУАНТ (constituant) (кд) – във:
икокореномически конституант;
икономически конституант;
икореномически конституант;
икотехномически конституант;
икоуниреномически конституант;
типичен икокореномически конституант;
типичен икономически конституант;
типичен икореномически конституант;
типичен икотехномически конституант;
типичен икоуниреномически конституант.
КОНСТИТУАТ (constituate) (кд) – във:
икокореномически конституат;
икономически конституат;
икореномически конституат;
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически конституат;
икоуниреномически конституат;
типичен икокореномически конституат;
типичен икономически конституат;
типичен икореномически конституат;
типичен икотехномически конституат;
типичен икоуниреномически конституат.
КОНСТИТУАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constituatic two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически конституат.
КОНСТИТУАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(constituatic two-stage economic monad) – същото като икономически конституат.
КОНСТИТУАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(constituatic two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически конституат.
КОНСТИТУАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(constituatic two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически
конституат.
КОНСТИТУАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constituatic two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически конституат.
КОНСТИТУАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constituatic two-stage typical ecocorenomic monad) – същото
като типичен икокореномически конституат.
КОНСТИТУАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (constituatic two-stage typical economic monad) – същото като типичен икономически конституат.
КОНСТИТУАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (constituatic two-stage typical ecorenomic monad) – същото като типичен икореномически конституат.
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИТУАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (constituatic two-stage typical ecotechnomic monad) – същото като
типичен икотехномически конституат.
КОНСТИТУАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constituatic two-stage typical ecounirenomic monad) – същото като типичен икоуниреномически конституат.
КОНСТИТУАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constituatic ecocorenomic monad) (ки) – във:
конституатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически конституат).
КОНСТИТУАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (constituatic economic
monad) (ки) – във:
конституатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически конституат).
КОНСТИТУАТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА
(constituatic
ecorenomic monad) (ки) – във:
конституатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически конституат).
КОНСТИТУАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МОНАДА
(constituatic
ecotechnomic monad) (ки) – във:
конституатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически конституат).
КОНСТИТУАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constituatic
ecounirenomic monad) (ки) – във:
конституатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически конституат).
КОНСТИТУАТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constituatic typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
конституатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като типичен икокореномически конституат).
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИТУАТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (constituatic
typical economic monad) (ки) – във:
конституатна двустепенна типична икономическа монада (същото като
типичен икономически конституат).
КОНСТИТУАТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constituatic typical ecorenomic monad) (ки) – във:
конституатна двустепенна типична икореномическа монада (същото като типичен икореномически конституат).
КОНСТИТУАТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (constituatic typical ecotechnomic monad) (ки) – във:
конституатна двустепенна типична икотехномическа монада (същото
като типичен икотехномически конституат).
КОНСТИТУАТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА
(constituatic typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
конституатна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като типичен икоуниреномически конституат).
КОНСТИТУЕНТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (constituentary applying on the ingrediental economic
criterion) – вж. ингредиентен икономически критерий.
КОНСТИТУЕНТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (constituentary applying on the ingrediental
ecorenomic criterion) – вж. ингредиентен икореномически критерий.
КОНСТИТУЕНТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (constituentary applying on the ingrediental
ecotechnomic criterion) – вж. ингредиентен икотехномически критерий.
КОНСТИТУЕНТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОФОРНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (constituentary applying on the ingrediental
ecofornomic criterion) – вж. ингредиентен икофорномически критерий.
КОНСТИТУЕНТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ СУБНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (constituentary applying on the ingrediental subnomic
criterion) – вж. ингредиентен субномически критерий.
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИТУЕНТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ФОРНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (constituentary applying on the ingrediental fornomic
criterion) – вж. ингредиентен форномически критерий.
КОНСТИТУИТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (constituitary applying on the ingrediental economic
criterion) – вж. ингредиентен икономически критерий.
КОНСТИТУИТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (constituitary applying on the ingrediental ecorenomic
criterion) – вж. ингредиентен икореномически критерий.
КОНСТИТУИРАНОСТ (constitution /constitutivity/) (кд) – във:
външна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоексституит);
външна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоексституит);
външна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически
ексоексституит);
външна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически
ексоексституит);
външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоексституит);
външна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически
ексституит);
външна икономическа конституираност (вж. икономически ексституит);
външна икореномическа конституираност (вж. икореномически ексституит);
външна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексституит);
външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически
ексституит);
външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен
икокореномически ексституит);
външна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически ексституит);
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до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически ексституит);
външна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен
икотехномически ексституит);
външна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен
икоуниреномически ексституит);
вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоинституит);
вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинституит);
вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически
ексоинституит);
вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоинституит);
вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоинституит);
вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически
институит);
вътрешна икономическа конституираност (вж. икономически институит);
вътрешна икореномическа конституираност (вж. икореномически институит);
вътрешна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически
институит);
вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически институит);
вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен
икокореномически институит);
вътрешна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически институит);
вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен
икореномически институит);
вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен
икотехномически институит);
вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен
икоуниреномически институит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна външна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоексститит);
единна външна ексоикономическа конституираност (вж. икономически
ексоексститит);
единна външна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоексститит);
единна външна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоексститит);
единна външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоексститит);
единна външна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексститит);
единна външна икономическа конституираност (вж. икономически
ексститит);
единна външна икореномическа конституираност (вж. икореномически
ексститит);
единна външна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексститит);
единна външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексститит);
единна външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически ексститит);
единна външна типична икономическа конституираност (вж. типичен
икономически ексститит);
единна външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически ексститит);
единна външна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически ексститит);
единна външна типична икоуниреномическа конституираност (вж.
типичен икоуниреномически ексститит);
единна вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоинститит);
единна вътрешна ексоикокореномическа конституираност (икокореномически ексоинститит);
единна вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинститит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна вътрешна ексоикономическа конституираност (икономически
ексоинститит);
единна вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоинститит);
единна вътрешна ексоикореномическа конституираност (икореномически ексоинститит);
единна вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоинститит);
единна вътрешна ексоикотехномическа конституираност (икотехномически ексоинститит);
единна вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоинститит);
единна вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност (икоуниреномически ексоинститит);
единна вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически инститит);
единна вътрешна икономическа конституираност (вж. икономически
инститит);
единна вътрешна икореномическа конституираност (вж. икореномически инститит);
единна вътрешна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически инститит);
единна вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически инститит);
единна вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически инститит);
единна вътрешна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически инститит);
единна вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически инститит);
единна вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж.
типичен икотехномически инститит);
единна вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж.
типичен икоуниреномически инститит);
единна цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоконститит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна цялостна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоконститит);
единна цялостна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоконститит);
единна цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоконститит);
единна цялостна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоконститит);
единна цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически конститит);
единна цялостна икономическа конституираност (вж. икономически
конститит);
единна цялостна икореномическа конституираност (вж. икореномически конститит);
единна цялостна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически конститит);
единна цялостна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически конститит);
единна цялостна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически конститит);
единна цялостна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически конститит);
единна цялостна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически конститит);
единна цялостна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически конститит);
единна цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж.
типичен икоуниреномически конститит);
единна частична външна ексоикокореномическа конституираност
(вж. икокореномически ексоексстит);
единна частична външна ексоикономическа конституираност (вж.
икономически ексоексстит);
единна частична външна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоексстит);
единна частична външна ексоикотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексоексстит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна частична външна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоексстит);
единна частична външна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексстит);
единна частична външна икономическа конституираност (вж. икономически ексстит);
единна частична външна икореномическа конституираност (вж. икореномически ексстит);
единна частична външна икотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексстит);
единна частична външна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически ексстит);
единна частична външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически ексстит);
единна частична външна типична икономическа конституираност
(вж. типичен икономически ексстит);
единна частична външна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически ексстит);
единна частична външна типична икотехномическа конституираност
(вж. типичен икотехномически ексстит);
единна частична външна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически ексстит);
единна частична вътрешна ексоикокореномическа конституираност
(вж. икокореномически ексоинститит);
единна частична вътрешна ексоикономическа конституираност (вж.
икономически ексоинститит);
единна частична вътрешна ексоикореномическа конституираност
(вж. икореномически ексоинститит);
единна частична вътрешна ексоикотехномическа конституираност
(вж. икотехномически ексоинститит);
единна частична вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоинститит);
единна частична вътрешна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически инститит);
единна частична вътрешна икономическа конституираност (вж. икономически инститит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна частична вътрешна икореномическа конституираност (вж.
икореномически инститит);
единна частична вътрешна икотехномическа конституираност (вж.
икотехномически инститит);
единна частична вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически инститит);
единна частична вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически инститит);
единна частична вътрешна типична икономическа конституираност
(вж. типичен икономически инститит);
единна частична вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически инститит);
единна частична вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически инститит);
единна частична вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически инститит);
единна частична цялостна ексоикокореномическа конституираност
(вж. икокореномически ексоконтит);
единна частична цялостна ексоикономическа конституираност (вж.
икономически ексоконтит);
единна частична цялостна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоконтит);
единна частична цялостна ексоикотехномическа конституираност
(вж. икотехномически ексоконтит);
единна частична цялостна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоконтит);
единна частична цялостна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически контит);
единна частична цялостна икономическа конституираност (вж. икономически контит);
единна частична цялостна икореномическа конституираност (вж.
икореномически контит);
единна частична цялостна икотехномическа конституираност (вж.
икотехномически контит);
единна частична цялостна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически контит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна частична цялостна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически контит);
единна частична цялостна типична икономическа конституираност
(вж. типичен икономически контит);
единна частична цялостна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически контит);
единна частична цялостна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически контит);
единна частична цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически контит);
съвкупностна външна ексоикокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексоексститутат);
съвкупностна външна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоексститутат);
съвкупностна външна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоексститутат);
съвкупностна външна ексоикотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексоексститутат);
съвкупностна външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически ексоексститутат);
съвкупностна външна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексститутат);
съвкупностна външна икономическа конституираност (вж. икономически ексститутат);
съвкупностна външна икореномическа конституираност (вж. икореномически ексститутат);
съвкупностна външна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексститутат);
съвкупностна външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексститутат);
съвкупностна външна типична икокореномическа конституираност
(вж. типичен икокореномически ексститутат);
съвкупностна външна типична икономическа конституираност (вж.
типичен икономически ексститутат);
съвкупностна външна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически ексститутат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностна външна типична икотехномическа конституираност
(вж. типичен икотехномически ексститутат);
съвкупностна външна типична икоуниреномическа конституираност
(вж. типичен икоуниреномически ексститутат);
съвкупностна вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексоинститутат);
съвкупностна вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинститутат);
съвкупностна вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоинститутат);
съвкупностна вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексоинститутат);
съвкупностна вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоинститутат);
съвкупностна вътрешна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически институтат);
съвкупностна вътрешна икономическа конституираност (вж. икономически институтат);
съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност (вж. икореномически институтат);
съвкупностна вътрешна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически институтат);
съвкупностна вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически институтат);
съвкупностна вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически институтат);
съвкупностна вътрешна типична икономическа конституираност (вж.
типичен икономически институтат);
съвкупностна вътрешна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически институтат);
съвкупностна вътрешна типична икотехномическа конституираност
(вж. типичен икотехномически институтат);
съвкупностна вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически институтат);
съвкупностна цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексоконститутат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностна цялостна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоконститутат);
съвкупностна цялостна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоконститутат);
съвкупностна цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексоконститутат);
съвкупностна цялостна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоконститутат);
съвкупностна цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически конститутат);
съвкупностна цялостна икономическа конституираност (вж. икономически конститутат);
съвкупностна цялостна икореномическа конституираност (вж. икореномически конститутат);
съвкупностна цялостна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически конститутат);
съвкупностна цялостна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически конститутат);
съвкупностна цялостна типична икокореномическа конституираност
(вж. типичен икокореномически конститутат);
съвкупностна цялостна типична икономическа конституираност (вж.
типичен икономически конститутат);
съвкупностна цялостна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически конститутат);
съвкупностна цялостна типична икотехномическа конституираност
(вж. типичен икотехномически конститутат);
съвкупностна цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически конститутат);
цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоконституит);
цялостна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоконституит);
цялостна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически
ексоконституит);
цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоконституит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоконституит);
цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически
конституит);
цялостна икономическа конституираност (вж. икономически конституит);
цялостна икореномическа конституираност (вж. икореномически
конституит);
цялостна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически
конституит);
цялостна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически конституит);
цялостна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен
икокореномически конституит);
цялостна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически конституит);
цялостна типична икореномическа конституираност (вж. типичен
икореномически конституит);
цялостна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен
икотехномически конституит);
цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен
икоуниреномически конституит);
частична външна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоекстуит);
частична външна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоекстуит);
частична външна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоекстуит);
частична външна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоекстуит);
частична външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоекстуит);
частична външна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически екстуит);
частична външна икономическа конституираност (вж. икономически
екстуит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична външна икореномическа конституираност (вж. икореномически екстуит);
частична външна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически екстуит);
частична външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически екстуит);
частична външна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически екстуит);
частична външна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически екстуит);
частична външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически екстуит);
частична външна типична икотехномическа конституираност (вж.
типичен икотехномически екстуит);
частична външна типична икоуниреномическа конституираност (вж.
типичен икоуниреномически екстуит);
частична вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоинтуит);
частична вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинтуит);
частична вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоинтуит);
частична вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоинтуит);
частична вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически ексоинтуит);
частична вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически интуит);
частична вътрешна икономическа конституираност (вж. икономически
интуит);
частична вътрешна икореномическа конституираност (вж. икореномически интуит);
частична вътрешна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически интуит);
частична вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически интуит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически интуит);
частична вътрешна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически интуит);
частична вътрешна типична икореномическа конституираност (вж.
типичен икореномически интуит);
частична вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж.
типичен икотехномически интуит);
частична вътрешна типична икоуниреномическа конституираност
(вж. типичен икоуниреномически интуит);
частична съвкупностна външна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоекстат);
частична съвкупностна външна ексоикономическа конституираност
(вж. икономически ексоекстат);
частична съвкупностна външна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоекстат);
частична съвкупностна външна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоекстат);
частична съвкупностна външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоекстат);
частична съвкупностна външна икокореномическа конституираност
(вж. икокореномически екстат);
частична съвкупностна външна икономическа конституираност (вж.
икономически екстат);
частична съвкупностна външна икореномическа конституираност
(вж. икореномически екстат);
частична съвкупностна външна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически екстат);
частична съвкупностна външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически екстат);
частична съвкупностна външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически екстат);
частична съвкупностна външна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически екстат);
частична съвкупностна външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически екстат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна външна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически екстат);
частична съвкупностна външна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоинтат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинтат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоинтат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоинтат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоинтат);
частична съвкупностна вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически интат);
частична съвкупностна вътрешна икономическа конституираност
(вж. икономически интат);
частична съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност
(вж. икореномически интат);
частична съвкупностна вътрешна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически интат);
частична съвкупностна вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически интат);
частична съвкупностна вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически интат);
частична съвкупностна вътрешна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически интат);
частична съвкупностна вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически интат);
частична съвкупностна вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически интат);
частична съвкупностна вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически интат);
частична съвкупностна цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоконтат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна цялостна ексоикономическа конституираност
(вж. икономически ексоконтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоконтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоконтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоконтат);
частична съвкупностна цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически контат);
частична съвкупностна цялостна икономическа конституираност (вж.
икономически контат);
частична съвкупностна цялостна икореномическа конституираност
(вж. икореномически контат);
частична съвкупностна цялостна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически контат);
частична съвкупностна цялостна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически контат);
частична съвкупностна цялостна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически контат);
частична съвкупностна цялостна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически контат);
частична съвкупностна цялостна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически контат);
частична съвкупностна цялостна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически контат);
частична съвкупностна цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически контат);
частична цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоконтуит);
частична цялостна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоконтуит);
частична цялостна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоконтуит);
частична цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоконтуит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична цялостна ексоикоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически ексоконтуит);
частична цялостна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически контуит);
частична цялостна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически контуит);
частична цялостна типична икореномическа конституираност (вж.
типичен икореномически контуит);
частична цялостна типична икотехномическа конституираност (вж.
типичен икотехномически контуит);
частична цялостна типична икоуниреномическа конституираност
(вж. типичен икоуниреномически контуит).
КОНСТИТУИРАНОСТ
НА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic exothing) – вж. икокореномически ексоинституит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ
(constitution /constitutivity/) of the ecocorenomic exothing) (ки) – във:
единна конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж.
икокореномически ексоинститит);
единна частична конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоинститит);
конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоинститутат);
съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет
(вж. икокореномически ексоинститутат);
частична конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж.
икокореномически ексоинтуит);
частична съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоинтат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing) – вж. икокореномически институит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ (constitution /constitutivity/) of the ecocorenomic thing) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна конституираност на икокореномическия предмет (вж. икокореномически инститит);
единна частична конституираност на икокореномическия предмет
(вж. икокореномически инститит);
конституираност на икокореномическия предмет (вж. икокореномически инститит);
съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет (вж.
икокореномически институтат);
частична конституираност на икокореномическия предмет (вж. икокореномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на икокореномическия
предмет (вж. икокореномически интат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ*
(constitution /constitutivity/ of the economic exothing) – вж. икономически ексоинституит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ
(constitution /constitutivity/) of the economic exothing) (ки) – във:
единна конституираност на икономическия ексопредмет (вж. икономически ексоинститит);
единна частична конституираност на икономическия ексопредмет
(вж. икономически ексоинститит);
конституираност на икономическия ексопредмет (вж. икономически
ексоинститутат);
съвкупностна конституираност на икономическия ексопредмет (вж.
икономически ексоинститутат);
частична конституираност на икономическия ексопредмет (вж. икономически ексоинтуит);
частична съвкупностна конституираност на икономическия ексопредмет (вж. икономически ексоинтат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (constitution
/constitutivity/ of the economic thing) – вж. икономически институит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ (constitution
/constitutivity/) of the economic thing) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна конституираност на икономическия предмет (вж. икономически
инститит);
единна частична конституираност на икономическия предмет (вж.
икономически инститит);
конституираност на икономическия предмет (вж. икономически институтат);
съвкупностна конституираност на икономическия предмет (вж. икономически институтат);
частична конституираност на икономическия предмет (вж. икономически интуит);
частична съвкупностна конституираност на икономическия предмет
(вж. икономически интат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ*
(constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing) – вж. икореномически ексоинституит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ
(constitution /constitutivity/) of the ecorenomic exothing) (ки) – във:
единна конституираност на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоинститит);
единна частична конституираност на икореномическия ексопредмет
(вж. икореномически ексоинститит);
конституираност на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоинститутат);
съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет (вж.
икореномически ексоинститутат);
частична конституираност на икореномическия ексопредмет (вж.
икореномически ексоинтуит);
частична съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоинтат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing) – вж. икореномически институит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ (constitution /constitutivity/) of the ecorenomic thing) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна конституираност на икореномическия предмет (вж. икореномически инститит);
единна частична конституираност на икореномическия предмет (вж.
икореномически инститит);
конституираност на икореномическия предмет (вж. икореномически
институтат);
съвкупностна конституираност на икореномическия предмет (вж.
икореномически институтат);
частична конституираност на икореномическия предмет (вж. икореномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на икореномическия предмет (вж. икореномически интат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ*
(constitution /constitutivity/ of the ecotechnomic exothing) – вж. икотехномически
ексоинституит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ
(constitution /constitutivity/) of the ecotechnomic exothing) (ки) – във:
съвкупностна конституираност на икотехномическия ексопредмет
(вж. икотехномически ексоинститутат);
конституираност на икотехномическия ексопредмет (вж. икотехномически ексоинститутат);
единна конституираност на икотехномическия ексопредмет (вж. икотехномически ексоинститит);
частична конституираност на икотехномическия ексопредмет (вж.
икотехномически ексоинтуит);
частична съвкупностна конституираност на икотехномическия ексопредмет (вж. икотехномически ексоинтат);
единна частична конституираност на икотехномическия ексопредмет
(вж. икотехномически ексоинститит).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (constitution /constitutivity/ of the ecotechnomic thing) – вж. икотехномически институит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ (constitution /constitutivity/) of the ecotechnomic thing) (ки) – във:
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна конституираност на икотехномическия предмет (вж. икотехномически инститит);
единна частична конституираност на икотехномическия предмет (вж.
икотехномически инститит);
конституираност на икотехномическия предмет (вж. икотехномически
институтат);
съвкупностна конституираност на икотехномическия предмет (вж.
икотехномически институтат);
частична конституираност на икотехномическия предмет (вж. икотехномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на икотехномическия предмет (вж. икотехномически интат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (constitution /constitutivity/ of the ecounirenomic exothing) – вж. икоуниреномически ексоинституит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ (constitution /constitutivity/) of the ecounirenomic exothing) (ки) – във:
единна конституираност на икоуниреномическия ексопредмет (вж.
икоуниреномически ексоинститит);
единна частична конституираност на икоуниреномическия ексопредмет (вж. икоуниреномически ексоинститит);
конституираност на икоуниреномическия ексопредмет (вж. икоуниреномически ексоинститутат);
съвкупностна конституираност на икоуниреномическия ексопредмет
(вж. икоуниреномически ексоинститутат);
частична конституираност на икоуниреномическия ексопредмет (вж.
икоуниреномически ексоинтуит);
частична съвкупностна конституираност на икоуниреномическия ексопредмет (вж. икоуниреномически ексоинтат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ*
(constitution /constitutivity/ of the ecounirenomic thing) – вж. икоуниреномически
институит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ
(constitution /constitutivity/) of the ecounirenomic thing) (ки) – във:
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна конституираност на икоуниреномическия предмет (вж. икоуниреномически инститит);
единна частична конституираност на икоуниреномическия предмет
(вж. икоуниреномически инститит);
конституираност на икоуниреномическия предмет (вж. икоуниреномически институтат);
съвкупностна конституираност на икоуниреномическия предмет (вж.
икоуниреномически институтат);
частична конституираност на икоуниреномическия предмет (вж. икоуниреномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на икоуниреномическия
предмет (вж. икоуниреномически интат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ПРЕДМЕТ* (constitution /constitutivity/ of the typical ecocorenomic thing) – вж.
типичен икокореномически институит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ПРЕДМЕТ (constitution /constitutivity/) of the typical ecocorenomic thing) (ки) –
във:
единна конституираност на типичния икокореномически предмет
(вж. типичен икокореномически инститит);
единна частична конституираност на типичния икокореномически
предмет (вж. типичен икокореномически инститит);
конституираност на типичния икокореномически предмет (вж. типичен икокореномически институтат);
съвкупностна конституираност на типичния икокореномически
предмет (вж. типичен икокореномически институтат);
частична конституираност на типичния икокореномически предмет
(вж. типичен икокореномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на типичния икокореномически предмет (вж. типичен икокореномически интат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (constitution /constitutivity/ of the typical economic thing) – вж. типичен
икономически институит.
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ
(constitution /constitutivity/) of the typical economic thing) (ки) – във:
единна конституираност на типичния икономически предмет (вж. типичен икономически инститит);
единна частична конституираност на типичния икономически предмет (вж. типичен икономически инститит);
конституираност на типичния икономически предмет (вж. типичен
икономически институтат);
съвкупностна конституираност на типичния икономически предмет
(вж. типичен икономически институтат);
частична конституираност на типичния икономически предмет (вж.
типичен икономически интуит);
частична съвкупностна конституираност на типичния икономически
предмет (вж. типичен икономически интат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (constitution /constitutivity/ of the typical ecorenomic thing) – вж. типичен
икореномически институит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ (constitution /constitutivity/) of the typical ecorenomic thing) (ки) – във:
единна конституираност на типичния икореномически предмет (вж.
типичен икореномически инститит);
единна частична конституираност на типичния икореномически
предмет (вж. типичен икореномически инститит);
конституираност на типичния икореномически предмет (вж. типичен
икореномически институтат);
съвкупностна конституираност на типичния икореномически предмет (вж. типичен икореномически институтат);
частична конституираност на типичния икореномически предмет
(вж. типичен икореномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на типичния икореномически предмет (вж. типичен икореномически интат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ПРЕДМЕТ* (constitution /constitutivity/ of the typical ecotechnomic thing) – вж.
типичен икотехномически институит.
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ПРЕДМЕТ (constitution /constitutivity/) of the typical ecotechnomic thing) (ки) –
във:
единна конституираност на типичния икотехномически предмет (вж.
типичен икотехномически инститит);
единна частична конституираност на типичния икотехномически
предмет (вж. типичен икотехномически инститит);
конституираност на типичния икотехномически предмет (вж. типичен
икотехномически институтат);
съвкупностна конституираност на типичния икотехномически предмет (вж. типичен икотехномически институтат);
частична конституираност на типичния икотехномически предмет
(вж. типичен икотехномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на типичния икотехномически предмет (вж. типичен икотехномически интат).
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ПРЕДМЕТ* (constitution /constitutivity/ of the typical ecounirenomic thing) – вж.
типичен икоуниреномически институит.
КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ПРЕДМЕТ (constitution /constitutivity/) of the typical ecounirenomic thing) (ки) –
във:
единна конституираност на типичния икоуниреномически предмет
(вж. типичен икоуниреномически инститит);
единна частична конституираност на типичния икоуниреномически
предмет (вж. типичен икоуниреномически инститит);
конституираност на типичния икоуниреномически предмет (вж. типичен икоуниреномически институтат);
съвкупностна конституираност на типичния икоуниреномически
предмет (вж. типичен икоуниреномически институтат);
частична конституираност на типичния икоуниреномически предмет
(вж. типичен икоуниреномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на типичния икоуниреномически предмет (вж. типичен икоуниреномически интат).
КОНСТИТУИТ (constituite) (кд) – във:
икокореномически конституит;
103

779

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически конституит;
икореномически конституит;
икотехномически конституит;
икоуниреномически конституит;
предметен икокореномически конституит (същото като икокореномически конституит);
предметен икономически конституит (същото като икономически конституит);
предметен икореномически конституит (същото като икореномически
конституит);
предметен икотехномически конституит (същото като икотехномически
конституит);
предметен икоуниреномически конституит (същото като икоуниреномически конституит);
предметен типичен икокореномически конституит (същото като икокореномически конституит);
предметен типичен икономически конституит (същото като икономически конституит);
предметен типичен икореномически конституит (същото като икореномически конституит);
предметен типичен икотехномически конституит (същото като икотехномически конституит);
предметен типичен икоуниреномически конституит (същото като икоуниреномически конституит);
типичен икокореномически конституит;
типичен икономически конституит;
типичен икореномически конституит;
типичен икотехномически конституит;
типичен икоуниреномически конституит.
КОНСТИТУИТНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (constituitive economic wealth) – вж. икономически конституит.
КОНСТИТУИТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (constituitary applying on the ingrediental
ecotechnomic criterion) – вж. ингредиентен икотехномически критерий.
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИТУИТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОФОРНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (constituitary applying on the ingrediental
ecofornomic criterion) – вж. ингредиентен икофорномически критерий.
КОНСТИТУИТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ СУБНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (constituitary applying on the ingrediental subnomic
criterion) – вж. ингредиентен субномически критерий.
КОНСТИТУИТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ФОРНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (constituitary applying on the ingrediental fornomic
criterion) – вж. ингредиентен форномически критерий.
КОНСТИТУТАНТ (constitutant) (кд) – във:
икокореномически конститутант;
икономически конститутант;
икореномически конститутант;
икотехномически конститутант;
икоуниреномически конститутант;
типичен икокореномически конститутант;
типичен икономически конститутант;
типичен икореномически конститутант;
типичен икотехномически конститутант;
типичен икоуниреномически конститутант.
КОНСТИТУТАТ (constitutate) (кд) – във:
икокореномически конститутат;
икономически конститутат;
икореномически конститутат;
икотехномически конститутат;
икоуниреномически конститутат;
типичен икокореномически конститутат;
типичен икономически конститутат;
типичен икореномически конститутат;
типичен икотехномически конститутат;
типичен икоуниреномически конститутат.
КОНСТИТУТАТАТ (constitutatate) (кд) – във:
икокореномически конститутатат;
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически конститутатат;
икореномически конститутатат;
икотехномически конститутатат;
икоуниреномически конститутатат;
типичен икокореномически конститутатат;
типичен икономически конститутатат;
типичен икореномически конститутатат;
типичен икотехномически конститутатат;
типичен икоуниреномически конститутатат.
КОНСТИТУТАТАТНА
ДВУСТЕПЕННА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (constitutatatic two-stage ecocorenomic multiad) – същото като
икокореномически конститутатат.
КОНСТИТУТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitutatatic two-stage economic multiad) – същото като икономически
конститутатат.
КОНСТИТУТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitutatatic two-stage ecorenomic multiad) – същото като икореномически конститутатат.
КОНСТИТУТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitutatatic two-stage ecotechnomic multiad) – същото като икотехномически конститутатат.
КОНСТИТУТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (constitutatatic two-stage ecounirenomic multiad) – същото като
икоуниреномически конститутатат.
КОНСТИТУТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitutatatic two-stage typical ecocorenomic multiad) –
същото като типичен икокореномически конститутатат.
КОНСТИТУТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (constitutatatic two-stage typical economic multiad) – същото като
типичен икономически конститутатат.
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до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИТУТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitutatatic two-stage typical ecorenomic multiad) –
същото като типичен икореномически конститутатат.
КОНСТИТУТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧСКА МУЛТИАДА* (constitutatatic two-stage typical ecotechnomic multiad) –
същото като типичен икотехномически конститутатат.
КОНСТИТУТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitutatatic two-stage typical ecounirenomic multiad) – същото като типичен икоуниреномически конститутатат.
КОНСТИТУТАТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitutatatic ecocorenomic multiad) (ки) – във:
конститутататна двустепенна икокореномическа мултиада (същото
като икокореномически конститутатат).
КОНСТИТУТАТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitutatatic
economic multiad) (ки) – във:
конститутататна двустепенна икономическа мултиада (същото като
икономически конститутатат).
КОНСТИТУТАТАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitutatatic
ecorenomic multiad) (ки) – във:
конститутататна двустепенна икореномическа мултиада (същото като
икореномически конститутатат).
КОНСТИТУТАТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitutatatic ecotechnomic multiad) (ки) – във:
конститутататна двустепенна икотехномическа мултиада (същото като икотехномически конститутатат).
КОНСТИТУТАТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitutatatic ecounirenomic multiad) (ки) – във:
конститутататна двустепенна икоуниреномическа мултиада (същото
като икоуниреномически конститутатат).
КОНСТИТУТАТАТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitutatatic typical ecocorenomic multiad) (ки) – във:
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до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------конститутататна двустепенна типична икокореномическа мултиада
(същото като типичен икокореномически конститутатат).
КОНСТИТУТАТАТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(constitutatatic typical economic multiad) (ки) – във:
конститутататна двустепенна типична икономическа мултиада (същото като типичен икономически конститутатат).
КОНСТИТУТАТАТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(constitutatatic typical ecorenomic multiad) (ки) – във:
конститутататна двустепенна типична икореномическа мултиада (същото като типичен икореномически конститутатат).
КОНСТИТУТАТАТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(constitutatatic typical ecotechnomic multiad) (ки) – във:
конститутататна двустепенна типична икотехномическа мултиада
(същото като типичен икотехномически конститутатат).
КОНСТИТУТАТАТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitutatatic typical ecounirenomic multiad) (ки) – във:
конститутататна двустепенна типична икоуниреномическа мултиада
(същото като типичен икоуниреномически конститутатат).
КОНСТИТУТИАНТ (constitutiant) (кд) – във:
икокореномически конститутиант;
икономически конститутиант;
икореномически конститутиант;
икотехномически конститутиант;
икоуниреномически конститутиант;
типичен икокореномически конститутиант;
типичен икономически конститутиант;
типичен икореномически конститутиант;
типичен икотехномически конститутиант;
типичен икоуниреномически конститутиант.
КОНСТИТУТИАТ (constitutiate) (кд) – във:
икокореномически конститутиат;
икономически конститутиат;
икореномически конститутиат;
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически конститутиат;
икоуниреномически конститутиат;
типичен икокореномически конститутиат;
типичен икономически конститутиат;
типичен икореномически конститутиат;
типичен икотехномически конститутиат;
типичен икоуниреномически конститутиат.
КОНСТИТУТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constitutiatic two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически конститутиат.
КОНСТИТУТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(constitutiatic two-stage economic monad) – същото като икономически конститутиат.
КОНСТИТУТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constitutiatic two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически
конститутиат.
КОНСТИТУТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constitutiatic two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически конститутиат.
КОНСТИТУТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constitutiatic two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически конститутиат.
КОНСТИТУТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constitutiatic two-stage typical ecocorenomic monad) – същото като типичен икокореномически конститутиат.
КОНСТИТУТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (constitutiatic two-stage typical economic monad) – същото като типичен икономически конститутиат.
КОНСТИТУТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constitutiatic two-stage typical ecorenomic monad) – същото като типичен икореномически конститутиат.
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИТУТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constitutiatic two-stage typical ecotechnomic monad) – същото като типичен икотехномически конститутиат.
КОНСТИТУТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constitutiatic two-stage typical ecounirenomic monad) –
същото като типичен икоуниреномически конститутиат.
КОНСТИТУТИАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constitutiatic
ecocorenomic monad) (ки) – във:
конститутиатна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически конститутиат).
КОНСТИТУТИАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (constitutiatic economic monad) (ки) – във:
конститутиатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически конститутиат).
КОНСТИТУТИАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constitutiatic
ecorenomic monad) (ки) – във:
конститутиатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически конститутиат).
КОНСТИТУТИАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (constitutiatic
ecotechnomic monad) (ки) – във:
конститутиатна двустепенна икотехномическа монада (същото като
икотехномически конститутиат).
КОНСТИТУТИАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constitutiatic
ecounirenomic monad) (ки) – във:
конститутиатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически конститутиат).
КОНСТИТУТИАТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА
(constitutiatic typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
конститутиатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като типичен икокореномически конститутиат).
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИТУТИАТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (constitutiatic typical economic monad) (ки) – във:
конститутиатна двустепенна типична икономическа монада (същото
като типичен икономически конститутиат).
КОНСТИТУТИАТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constitutiatic typical ecorenomic monad) (ки) – във:
конститутиатна двустепенна типична икореномическа монада (същото
като типичен икореномически конститутиат).
КОНСТИТУТИАТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА
(constitutiatic typical ecotechnomic monad) (ки) – във:
конститутиатна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като типичен икотехномически конститутиат).
КОНСТИТУТИАТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА
(constitutiatic typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
конститутиатна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото като типичен икоуниреномически конститутиат).
КОНСТИТУТИТ (constitutite) (кд) – във:
икокореномически конститутит;
икономически конститутит;
икореномически конститутит;
икотехномически конститутит;
икоуниреномически конститутит;
типичен икокореномически конститутит;
типичен икономически конститутит;
типичен икореномически конститутит;
типичен икотехномически конститутит;
типичен икоуниреномически конститутит.
КОНСТИТУФАНТ (constitufant) (кд) – във:
икокореномически конституфант;
икономически конституфант;
икореномически конституфант;
икотехномически конституфант;
икоуниреномически конституфант;
111

787

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически конституфант;
типичен икономически конституфант;
типичен икореномически конституфант;
типичен икотехномически конституфант;
типичен икоуниреномически конституфант.
КОНСТИТУФАТ (constitufate) (кд) – във:
икокореномически конституфат;
икономически конституфат;
икореномически конституфат;
икотехномически конституфат;
икоуниреномически конституфат;
типичен икокореномически конституфат;
типичен икономически конституфат;
типичен икореномически конституфат;
типичен икотехномически конституфат;
типичен икоуниреномически конституфат.
КОНСТИТУФАТНА
ЕДНОСТЕПЕННА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (constitufatic one-stage ecocorenomic multiad) – същото като
икокореномически конституфат.
КОНСТИТУФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitufatic one-stage economic multiad) – същото като икономически конституфат.
КОНСТИТУФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitufatic one-stage ecorenomic multiad) – същото като икореномически конституфат.
КОНСТИТУФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitufatic one-stage ecotechnomic multiad) – същото като икотехномически конституфат.
КОНСТИТУФАТНА
ЕДНОСТЕПЕННА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (constitufatic one-stage ecounirenomic multiad) – същото като
икоуниреномически конституфат.
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИТУФАТНА
ЕДНОСТЕПЕННА
ТИПИЧНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitufatic one-stage typical
ecocorenomic multiad) – същото като типичен икокореномически конституфат.
КОНСТИТУФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (constitufatic one-stage typical economic multiad) – същото като
типичен икономически конституфат.
КОНСТИТУФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitufatic one-stage typical ecorenomic multiad) – същото
като типичен икореномически конституфат.
КОНСТИТУФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitufatic one-stage typical ecotechnomic multiad) –
същото като типичен икотехномически конституфат.
КОНСТИТУФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constitufatic one-stage typical ecounirenomic multiad) – същото като типичен икоуниреномически конституфат.
КОНСТИТУФАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitufatic
ecocorenomic multiad) (ки) – във:
конституфатна едностепенна икокореномическа мултиада (същото като
икокореномически конституфат).
КОНСТИТУФАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitufatic economic multiad) (ки) – във:
конституфатна едностепенна икономическа мултиада (същото като
икономически конституфат).
КОНСТИТУФАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitufatic
ecorenomic multiad) (ки) – във:
конституфатна едностепенна икореномическа мултиада (същото като
икореномически конституфат).
КОНСТИТУФАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitufatic
ecotechnomic multiad) (ки) – във:
конституфатна едностепенна икотехномическа мултиада (същото като
икотехномически конституфат).
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИТУФАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitufatic ecounirenomic multiad) (ки) – във:
конституфатна едностепенна икоуниреномическа мултиада (същото като икоуниреномически конституфат).
КОНСТИТУФАТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(constitufatic typical ecocorenomic multiad) (ки) – във:
конституфатна едностепенна типична икокореномическа мултиада
(същото като типичен икокореномически конституфат).
КОНСТИТУФАТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitufatic typical economic multiad) (ки) – във:
конституфатна едностепенна типична икономическа мултиада (същото
като типичен икономически конституфат).
КОНСТИТУФАТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(constitufatic typical ecorenomic multiad) (ки) – във:
конституфатна едностепенна типична икореномическа мултиада (същото като типичен икореномически конституфат).
КОНСТИТУФАТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(constitufatic typical ecotechnomic multiad) (ки) – във:
конституфатна едностепенна типична икотехномическа мултиада (същото като типичен икотехномически конституфат).
КОНСТИТУФАТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constitufatic typical ecounirenomic multiad) (ки) – във:
конституфатна едностепенна типична икоуниреномическа мултиада
(същото като типичен икоуниреномически конституфат).
КОНСТИТУФИКАНТ (constituficant) (кд) – във:
икокореномически конституфикант;
икономически конституфикант;
икореномически конституфикант;
икотехномически конституфикант;
икоуниреномически конституфикант;
типичен икокореномически конституфикант;
типичен икономически конституфикант;
типичен икореномически конституфикант;
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икотехномически конституфикант;
типичен икоуниреномически конституфикант.
КОНСТИТУФИКАТ (constituficat) (кд) – във:
икокореномически конституфикат;
икономически конституфикат;
икореномически конституфикат;
икотехномически конституфикат;
икоуниреномически конституфикат;
типичен икокореномически конституфикат;
типичен икономически конституфикат;
типичен икореномически конституфикат;
типичен икотехномически конституфикат;
типичен икоуниреномически конституфикат.
КОНСТИТУФИКАТНА
ДВУСТЕПЕННА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (constituficatic two-stage ecocorenomic multiad) – същото като
икокореномически конституфикат.
КОНСТИТУФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constituficatic two-stage economic multiad) – същото като икономически
конституфикат.
КОНСТИТУФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constituficatic two-stage ecorenomic multiad) – същото като икореномически конституфикат.
КОНСТИТУФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constituficatic two-stage ecotechnomic multiad) – същото като икотехномически конституфикат.
КОНСТИТУФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (constituficatic two-stage ecounirenomic multiad) – същото като
икоуниреномически конституфикат.
КОНСТИТУФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constituficatic two-stage typical ecocorenomic multiad) – същото като типичен икокореномически конституфикат.
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до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИТУФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constituficatic two-stage typical economic multiad) – същото
като типичен икономически конституфикат.
КОНСТИТУФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constituficatic two-stage typical ecorenomic multiad) –
същото като типичен икореномически конституфикат.
КОНСТИТУФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constituficatic two-stage typical ecotechnomic multiad) –
същото като типичен икотехномически конституфикат.
КОНСТИТУФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (constituficatic two-stage typical ecounirenomic multiad) – същото като типичен икоуниреномически конституфикат.
КОНСТИТУФИКАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constituficatic ecocorenomic multiad) (ки) – във:
конституфикатна двустепенна икокореномическа мултиада (същото като икокореномически конституфикат).
КОНСТИТУФИКАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constituficatic
economic multiad) (ки) – във:
конституфикатна двустепенна икономическа мултиада (същото като
икономически конституфикат).
КОНСТИТУФИКАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constituficatic ecorenomic multiad) (ки) – във:
конституфикатна двустепенна икореномическа мултиада (същото като
икореномически конституфикат).
КОНСТИТУФИКАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constituficatic ecotechnomic multiad) (ки) – във:
конституфикатна двустепенна икотехномическа мултиада (същото като
икотехномически конституфикат).
КОНСТИТУФИКАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constituficatic ecounirenomic multiad) (ки) – във:

116

792

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------конституфикатна двустепенна икоуниреномическа мултиада (същото
като икоуниреномически конституфикат).
КОНСТИТУФИКАТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constituficatic typical ecocorenomic multiad) (ки) – във:
конституфикатна двустепенна типична икокореномическа мултиада
(същото като типичен икокореномически конституфикат).
КОНСТИТУФИКАТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(constituficatic typical economic multiad) (ки) – във:
конституфикатна двустепенна типична икономическа мултиада (същото като типичен икономически конституфикат).
КОНСТИТУФИКАТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(constituficatic typical ecorenomic multiad) (ки) – във:
конституфикатна двустепенна типична икореномическа мултиада (същото като типичен икореномически конституфикат).
КОНСТИТУФИКАТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constituficatic typical ecotechnomic multiad) (ки) – във:
конституфикатна двустепенна типична икотехномическа мултиада
(същото като типичен икотехномически конституфикат).
КОНСТИТУФИКАТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (constituficatic typical ecounirenomic multiad) (ки) – във:
конституфикатна двустепенна типична икоуниреномическа мултиада
(същото като типичен икоуниреномически конституфикат).
КОНСТИТУЦИЯ (constitution) (кд) – във:
икономическа конституция.
КОНСТИФАНТ (constifante) (кд) – във:
икокореномически констифант;
икономически констифант;
икореномически констифант;
икотехномически констифант;
икоуниреномически констифант;
типичен икокореномически констифант;
типичен икономически констифант;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически констифант;
типичен икотехномически констифант;
типичен икоуниреномически констифант.
КОНСТИФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constifantic one-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически констифант.
КОНСТИФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(constifantic one-stage economic monad) – същото като икономически констифант.
КОНСТИФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(constifantic one-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически констифант.
КОНСТИФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constifantic one-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически констифант.
КОНСТИФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constifantic one-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически констифант.
КОНСТИФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constifantic one-stage typical ecocorenomic monad) – същото като типичен икокореномически констифант.
КОНСТИФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (constifantic one-stage typical economic monad) – същото като типичен икономически констифант.
КОНСТИФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constifantic one-stage typical ecorenomic monad) – същото като
типичен икореномически констифант.
КОНСТИФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constifantic one-stage typical ecotechnomic monad) – същото като типичен икотехномически констифант.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constifantic one-stage typical ecounirenomic monad) – същото като типичен икоуниреномически констифант.
КОНСТИФАНТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constifantic ecocorenomic monad) (ки) – във:
констифантна едностепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически констифант).
КОНСТИФАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (constifantic economic
monad) (ки) – във:
констифантна едностепенна икономическа монада (същото като икономически констифант).
КОНСТИФАНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА
(constifantic
ecorenomic monad) (ки) – във:
констифантна едностепенна икореномическа монада (същото като икореномически констифант).
КОНСТИФАНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (constifantic
ecotechnomic monad) (ки) – във:
констифантна едностепенна икотехномическа монада (същото като
икотехномически констифант).
КОНСТИФАНТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constifantic
ecounirenomic monad) (ки) – във:
констифантна едностепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически констифант).
КОНСТИФАНТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constifantic typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
констифантна едностепенна типична икокореномическа монада (същото
като типичен икокореномически констифант).
КОНСТИФАНТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (constifantic
typical economic monad) (ки) – във:
констифантна едностепенна типична икономическа монада (същото като типичен икономически констифант).

119

795

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИФАНТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constifantic typical ecorenomic monad) (ки) – във:
констифантна едностепенна типична икореномическа монада (същото
като типичен икореномически констифант).
КОНСТИФАНТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (constifantic typical ecotechnomic monad) (ки) – във:
констифантна едностепенна типична икотехномическа монада (същото
като типичен икотехномически констифант).
КОНСТИФАНТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА
(constifantic typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
констифантна едностепенна типична икоуниреномическа монада (същото като типичен икоуниреномически констифант).
КОНСТИФИКАНТ (constificant) (кд) – във:
икокореномически констификант;
икономически констификант;
икореномически констификант;
икотехномически констификант;
икоуниреномически констификант;
типичен икокореномически констификант;
типичен икономически констификант;
типичен икореномически констификант;
типичен икотехномически констификант;
типичен икоуниреномически констификант.
КОНСТИФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constificantic two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически констификант.
КОНСТИФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(constificantic two-stage economic monad) – същото като икономически констификант.
КОНСТИФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constificantic two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически
констификант.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТИФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constificantic two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически констификант.
КОНСТИФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (constificantic two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически констификант.
КОНСТИФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constificantic two-stage typical ecocorenomic monad) – същото като типичен икокореномически констификант.
КОНСТИФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (constificantic two-stage typical economic monad) – същото като типичен икономически констификант.
КОНСТИФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constificantic two-stage typical ecorenomic monad) – същото
като типичен икореномически констификант.
КОНСТИФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constificantic two-stage typical ecotechnomic monad) – същото като типичен икотехномически констификант.
КОНСТИФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (constificantic two-stage typical ecounirenomic monad) –
същото като типичен икоуниреномически констификант.
КОНСТИФИКАНТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constificantic
ecocorenomic monad) (ки) – във:
констификантна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически констификант).
КОНСТИФИКАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (constificantic economic monad) (ки) – във:
констификантна двустепенна икономическа монада (същото като
икономически констификант).
КОНСТИФИКАНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constificantic
ecorenomic monad) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------констификантна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически констификант).
КОНСТИФИКАНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (constificantic
ecotechnomic monad) (ки) – във:
констификантна двустепенна икотехномическа монада (същото като
икотехномически констификант).
КОНСТИФИКАНТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constificantic ecounirenomic monad) (ки) – във:
констификантна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически констификант).
КОНСТИФИКАНТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА
(constificantic typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
констификантна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като типичен икокореномически констификант).
КОНСТИФИКАНТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (constificantic typical economic monad) (ки) – във:
констификантна двустепенна типична икономическа монада (същото
като типичен икономически констификант).
КОНСТИФИКАНТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (constificantic typical ecorenomic monad) (ки) – във:
констификантна двустепенна типична икореномическа монада (същото
като типичен икореномически констификант).
КОНСТИФИКАНТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА
(constificantic typical ecotechnomic monad) (ки) – във:
констификантна двустепенна типична икотехномическа монада (същото
като типичен икотехномически констификант).
КОНСТИФИКАНТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА
(constificantic typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
констификантна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото като типичен икоуниреномически констификант).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТРУИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОРИ (constructing on
economic regulators) (ки) – във:
задача за аналитично конструиране на икономически регулатори;
уравнение на Белман, Р., в задача за аналитично конструиране на
икономически регулатори (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори).
КОНСТРУИРАНЕ НА РЕГУЛАТОРИ (regulators constructing) (ки) – във:
задача за аналитично конструиране на икономически регулатори;
метод на аналитичното конструиране на регулатори (вж. непрекъсната система на икономическо управление);
уравнение на Белман, Р., в задача за аналитично конструиране на
икономически регулатори (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори).
КОНСТРУКТИВЕН ПОДХОД НА ОПТИМАЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(constructive approach to optimal concordance of the economic agents interest in
economic system) (в математическата икономика) – същото като аналитичен
подход на оптимално съгласуване интересите на участниците в икономическата система.
КОНСТРУКТИВНА ИКОНОМИКА* (constructive economy) – вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство
на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
КОНСТРУКТИВНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(constructive economic ingredientality) – вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
КОНСТРУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА (constructive economic
science) – вж. икономическа наука.
КОНСТРУКТИВНА КОИКОНОМИКА* (constructive coeconomy) – вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСТРУКТИВНА ТИПОИКОНОМИКА* (constructive typoeconomy) –
вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
КОНСТРУКТИВНА РЕКЛАМА (constructive advertisement) (в микр.) (при
монополистична конкуренция), информационна реклама (в микр.), – реклама (в микр.), предназначена е да разширява агрегатното (съвкупното) пазарно
търсене (в микр.) на продукта [от продуктовата група (в микр.) като цяло] за
сметка на изместване на продуктовото търсене (в микр.), определено от други
потребности.
КОНСУДЕВЕНОМИКА* (consudevenomy) – вж. консуномика.
КОНСУМАТИВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОДУКТ
(consumational
/consumer’s/ economic product) – икономически продукт qc, който в контекста
на икономическото възпроиводство е предназначен за употреба при създаването на някакъв трудов производствен икономически фактор (то се осъществява в икономическото потребление). Има две равни по величина основни
форми на проявление: (1) консумативен производствен икономически продукт
qpc (когато се разглежда като създаден и ситуиран във фазата на икономическото производство консумативен икономически продукт qc, като понятие на
производствената икономическа система, като един от резултатите на производството при да е влязъл в потребленшието и като една от разновидностите
на производствения икономически продукт qp); (2) консумативен потребителен икономически продукт qcc (когато се разглежда като влязъл и ситуиран във
фазата на икономическото потребление консумативен икономически продукт
qc, като понятие на потребителната икономическа система, като един от ресурсите на потреблението след като е излязъл от производството и като единствена разновидност на потребителния икономически продукт qc). Последното
показва, че по съдържание консумативният потребителен икономически продукт и потребителният икономически продукт са идентични.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален консумативен икономически продукт* (individual
consumptional economic product) qc(I), фирмен консумативен икономически
продукт* (firm consumptional economic product) qc(F), обществен консумативен икономически продукт* (social consumptional economic product) qc(S) и
т.н. Когато не е посочено друго, под консумативен икономически продукт
обикновено се подразбира индивдиуалният консумативен икономически про124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
консумативен микроикономически продукт* (consumptional microeconomic
product), консумативен мезоикономически продукт* (consumptional
mesoeconomic product) и консумативен макроикономически продукт*
(consumptional macroeconomic product). Според възпроизводствената икономическа пълнота се разграничават необходим консумативен икономически
продукт* (indispensable consumptional economic product) iqc, принаден консумативен икономически продукт* (surplus consumptional economic product) sqc
и цялостен консумативен икономически продукт* (entire consumptional
economic product) eqc. Когато не е посочено друго, под консумативен икономически продукт обикновено се подразбира цялостният консумативен икономически продукт.
Според факторната икономическа обусловеност разновидности на консумативния икономически продукт са трудово-обусловеният консумативен
икономически продукт* (labourly-conditional consumptional economic product)
qc(L), физическо-обусловеният консумативен икономически продукт*
(physically-conditional consumptional economic product) qc(H), и трудовофизическо обусловеният консумативен икономически продукт* (labourlyphysically-conditional consumptional economic product) qc(LH). Според ингредиентната икономическа изразимост той се подразделя на ценностен консумативен икономически продукт* (worth consumptional economic product)
qc(w), стойностен консумативен икономически продукт* (value consumptional economic product) qc(v), полезностен консумативен икономически продукт* (utility consumptional economic product) qc(u), специфичен консумативен икономически продукт* (specific consumptional economic product) qc(s),
натурален консумативен икономически продукт* (natural consumptional
economic product) qc(n), трудово-изразен консумативен икономически продукт* (labourly-expressed consumptional economic product) qc(l), паричноизразен консумативен икономически продукт* (monetarly-expressed consumptional economic product) qc(m) и т.н.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
консумативен икономически продукт qc = qc(E) се конституират още и съответстващите на последния понятия за консумативен консуматорски продукт* (consumptional consumptionary product) qc(C), консумативен стопански
продукт* (consumptional protoeconomic product) qc(P), консумативен пазарноикономически продукт* (consumptional marketly-economic product) qc(M) и
консумативен финансово-пазарно-икономически продукт* (consumptional
125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------financially-marketly-economic product) qc(N). Общо за всички тях е понятието за
консумативен поддържащ продукт* (consumptional sustenance /sustaining/
product) qc(Z) (за консумативен продукт при поддържането).

КОНСУМАТИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (consumptional economic product) (ки) – във:
консумативен икономически продукт;
консумативен потребителен икономически продукт;
консумативен производствен икономически продукт;
обща полезност на консумативния икономически продукт;
обща стойност на консумативния икономически продукт;
обща ценност на консумативния икономически продукт;
полезност на консумативния икономически продукт;
пространство на консумативните икономически продукти;
стойност на консумативния икономически продукт;
ценност на консумативния икономически продукт.
КОНСУМАТИВЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ
(consumer’s consumption economic product) – предназначен за непроизводствено потребление икономически продукт qcc; единствена форма на на съществуване на потребителния икономически продукт qc като ресурс във фазата на
икономическото потребление. Съдаден е във фазата на икономическото производство като консумативен производствен икономически продукт qpc (последният като една от разновидностите на производствения икономически продукт qp изобщо), сред което преминава в потреблението във формата на qcc.
По съдържание консумативният потребителен икономически продукт и потребителният икономически продукт са идентични.
КОНСУМАТИВЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ
(consumational /consumer’s/ production economic product) – производствен икономически продукт (продукт, създаден във фазата на икономическото производство) qpc, който впоследствие е предназначен за употреба при създаването
на някакъв трудов производствен икономически фактор (то се осъществява в
икономическото потребление) (вж. факторна икономическа употреба), но все
още се намира в производствената икономическа система. Сумата на консумативния и производителния производствен икономически продукт qpp дава
целият производствен икономически продукт qp (вж. икономически блага).
След производството му консумативният производствен икономически про126
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт qpc преминава във фазата на икономическото потребление като негов ресурс, където той приема формата на консумативен потребителен икономически продукт qcc. Последният от своя страна пък е единствената форма на потребителния икономически продукт qc изобщо. Това показва, че по съдържание
консумативният потребителен икономически продукт и потребителният икономически продукт са идентични.
КОНСУМАТИВЕН РАЗХОД (consumers expenditure) (ки) – във:
автономен консумативен разход (в макр.) (същото като автономно потребление (в макр.)).
КОНСУМАТИВЕН ЦЕНОВИ ИНДЕКС (consumer price index – CPI) (в
макр.), индекс на цените на дребно (в макр.), – представен в процент осреднен притеглен темп на растежа на цените през текущата година на консумативните продукти, включени в потребителската кошница (в макр.), спрямо
определена базова година. Използва се за измерване на темпа на инфлацията
(в макр.) и на нейното влияние върху доходите на домакинствата, за индексиране на заплатите, пенсиите и другите доходи, като дефлатор (в макр.), за актуализация на вземания или на задължения по договори и т.н.. Изчислява се
върху основата на изменението на цените на най-необходимите и предпочитани от населението стоки и услуги по т.нар. представителна потребителска
кошница (в макр.). В нея се включват около 300 – 400 вида потребителски стоки и услуги, разпределени в такива основни групи като храна, облекло, жилища, горива, транспортни услуги, медицинско обслужване и т.н. При изчисляването на индекса на цените на потребителските стоки промените в цените на
различните стоки не участвуват равностойно, а се претеглят според значението
на отделните стоки или групи от стоки съобразно с тяхната икономическа или
потребителска важност. При консумативния ценови индекс за относително
тегло на отделната стока или група от стоки се използува техният дял в общите потребителски разходи, които те имат средно през разглеждания период. В
основата му стои индексът на Ласпейрес (Laspeyres index) (в макр.). Тогава
формулата за неговото изчисляване през година t в сравнение с базовата година 0, когато изходната информация са цените на отделните видове стоки, има
следния вид:
n

Pit
qi ,
i =1 Pi 0

CPI t = ∑
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където:
Pit е цената на i-тата стока или услуга през 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, включени в представителната потребителска кошница;
qi – коефициентът, изразяващ относителния дял на разходите за покупката
на i-тия вид стока или услуга (i = 1, 2, ..., n) в общите потребителски разходи
средно за цялото население, като

n

∑ qi = 1.
i =1

Когато изходната информация е представена от ценовите индекси на отделните групи стоки и услуги, тогава формулата за изчисляване на индекса на
цените на потребителските стоки е следната:
s

CPI t = ∑ CPI ht qh ,
h =1

където:
CPIht е консумативният ценови индекс на h-тата група стоки и услуги (h =
1, 2, ..., s) през година t в сравнение с базовата година;
s – броят на групите стоки и услуги, включени в представителната потребителска кошница;
qh – коефициентът, изразяващ относителния дял на разходите за покупката
на h-тата група стоки и услуги (h = 1, 2, ..., s) в общите консумативни разходи
средно за цялото население, като

s

∑ qh = 1.
h =1

КОНСУМАТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО (consumptional economic
good) – икономическо благо (в т.ч. и икономически продукт), което е предназначено за употреба при създаването на някакъв трудов икономически ресурс, в
т.ч. и на трудов производствен икономически фактор (то се осъществява в
икономическото потребление) (вж. факторна икономическа употреба). Негова разновидност е консуматшвният икономически продукт. Сумата на консумативните икономически блага (използвани в потреблението) и производителните икономически блага (използвани в производството) дава целия размер на
икономическите блага изобщо [когато икономическото възпроизводство е ограничено само до икономическото стопанисване (където последното включва
само икономическото производство и икономическото потребление)]. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават ин128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дивидуално консумативно икономическо благо* (individual consumptional
economic good), фирмено консумативно икономическо благо* (firm consumptional economic good), обществно консумативно икономическо благо* (social
consumptional economic good) и т.н. Според ингредиентната икономическа
равнищност се разграничават консумативно микроикономическо благо*
(consumptional microeconomic good), консумативно мезоикономическо благо*
(consumptional mesoeconomic good) и консумативно макроикономическо благо* (consumptional macroeconomic good).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
консумативно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за консумативно консуматорско благо* (consumptional
consumptionary good), консумативно стопанско благо* (consumptional
protoeconomic good), консумативнж пазарно-икономическо благо* (consumptional marketly-economic good) и консумативен финансово-пазарноикономическо благо* (consumptional financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за консумативно поддържащо благо* (consumptional sustenance /sustaining/ good) (за консумативно благо при поддържането).
КОНСУМАТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО (consumptional economic
goods) (ки) – във:
консумативно икономическо благо;
пространство на консумативните икономически блага.
КОНСУМАТОРСКА ВРЪЗКА (consumptionary connection /linkage/), връзка
на консуматорската система, – отношение (съотношение, зависимост, взаимодействие) между елементи на консуматорската система (вж. консуматорство). Разглежда се още като консуматорско въздействие (consumptionary
impact) [респ. като консуматорски сигнал (consumptionary signal)], произлизащо от едни консуматорски елементи, подсистеми или системи и насочено
към други консуматорски икономически елементи, подсистеми или системи.
Една от разновидностите на поддържащата връзка. Консуматорската връзка е
по-широко понятие от стопанската връзка (всяка консуматорска връзка е
стопанска, но не всяка стопанска връзка е консуматорска).
КОНСУМАТОРСКА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ПОТРЕБНОСТ (consumptionary reproductional need /necessity/) (ки) – във:
консуматорски възпроизводствени потребности;
129

805

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нестопански консуматорски възпроизводствени потребности;
стопански консуматорски възпроизводствени потребности (същото като
стопански възпроизводствени потребности).
КОНСУМАТОРСКА ПОДДЪРЖАЩА СФЕРА* (consumptionary sustaining
sphere) – същото като консумотарство.
КОНСУМАТОРСКА ЕДИНИЦА (consumptionary participant) (ки) – във:
консуматорски единици;
нестопански консуматорски единици;
стопански консуматорски единици (същото като стопански единици).
КОНСУМАТОРСКА ПОТРЕБНОСТ (consumptionary need /necessity/) (ки) –
във:
консуматорски възпроизводствени потребности;
консуматорски потребности;
нестопански консуматорски възпроизводствени потребности;
нестопански консуматорски потребности;
стопански консуматорски възпроизводствени потребности (същото като
стопански възпроизводствени потребности);
стопански консуматорски потребности (същото като стопански потребности).
КОНСУМАТОРСКА СИСТЕМА (consumptionary system) (*) – обобщаващо
понятие за отразен в човешкото съзнание консуматорски обект (консуматорско явление или процес), обикновено разглеждан (интерпретиран) като множество от консуматорски компоненти (в т.ч. консуматорски елементи и консуматорски връзки), свързани помежду си в определено единство или цялостност (вж. консуматорство). Една от разновидностите на поддържащата система. Консуматорската система е израз на относителната обособеност на консуматорските явления или процеси (т.е. на дискретността на консуматорската
реалност, на консуматорското пространство, на консуматорския континуум). Кансуматорската система е по-широко понятие от стопанската система
(всяка стопанска система е консуматорска, но не всяка консуматорска система
е стопанска). Основните определения на консуматорската система са аналогични на тези на икономическата система.
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСУМАТОРСКА СИСТЕМА (consumptionary system) (ки) – във:
връзка на консуматорската система (същото като консуматорска връзка);
елемент на консуматорската система (същото като консуматорски елемент);
компонент на консуматорската система (същото като консуматорски
компонент);
консуматорска система.
КОНСУМАТОРСКА СФЕРА (consumptionary sphere) – същото като консумотарство.
КОНСУМАТОРСКА СФЕРА (consumptionary sphere) (ки) – във:
консуматорска сфера (същото като консумотарство);
консуматорска поддържаща сфера (същото като консумотарство).
КОНСУМАТОРСКА ЦЕННОСТ (consumptionary worth) (*) – същностна определеност на консуматорското богатство; опосредствувано-измерима и
опосредствувано-оценявана от социума (от хората и от обществото като цяло)
способност на консуматорските блага да осигуряват неговото съществуване
и консуматорско възпроизводство. Тя е един от основните видове ценност и
една от основните категории на консуматорството (вж. поддържане). Установява се най-малко при наличие на потребности. Стопанската ценност е
консуматорска, но не всяка консуматорска ценност е стопанска [следователно
консуматорската ценност има основно две разновидности – (а) стопанска консуматорска ценност и (б) нестопанска консуматорска ценност] (фиг. 1).
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Консуматорска ценност

1
2

(2) Стопанска
ценност

3

(3) Икономическа ценност

4
5

(4) Пазарноикономическа
ценност
(5) Финансовопазарноикономическа
ценност

Фиг. 1. Консуматорска ценност (маркираните части) и нейното място в
структурата на социо-ценността

КОНСУМАТОРСКА ЦЕННОСТ (consumptionary worth) (ки) – във:
консуматорска ценност;
нестопанска консуматорска ценност;
стопанска консуматорска ценност (същото като стопанска ценност).
КОНСУМАТОРСКИ БЛАГА (consumptionary goods) (*) – дадености (части
от обективната реалност), които осигуряват консуматорското възпроизводство на социума (на хората и на обществото като цяло); чрез употребата им служат за удовлетворяване на неговите консуматорски потребности (респ. на
неговите консуматорски възпроизводствени потребности). Те са един от основните видове блага (поддържащи блага) и една от основните категории на
консуматорството (вж. поддържане). Функционират най-малко при наличието на потребности. Съвкупността от консуматорските блага представлява
консуматорското богатство. Стопанските блага са консуматорски, но не
всяко консуматорско благо е стопанско [следователно консуматорските блага
се подразделят основно на две разновидности – (а) стопански консуматорски
блага и (б) нестопански консуматорски блага] (фиг. 1). Нестопанските консу132
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------маторски блага (същото като нестопански блага) са неограничени при удовлетворяването на възпроизводствените потребности (например слънчевата
енергия, морската вода, въздухът, растителният и животинският свят). За разлика от тях стопанските блага са ограничени (недостатъчни) при удовлетворяването на възпроизводствените потребности.
(1) Консуматорски блага

1
2

(2) Стопански
блага

3

(3) Икономически блага

4
5

(4) Пазарноикономически
блага
(5) Финансовопазарноикономически
блага

Фиг. 1. Консуматорски блага (маркираните части) и тяхното място в
структурата на поддържащите блага

КОНСУМАТОРСКИ ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ* (consumptionary reproductional relations) – вж. консуматорско възпроизводство.
КОНСУМАТОРСКИ ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ (consumptionary reproductional needs /necessities/) (*) –консуматорски потребности, разбирани в тяхното състояние на постоянно вазимообусловено възникване и удовлетворяване (възникването на потребности изисква тяхното удовлетворяване, а удовлетворяването на потребностите води до възникването на потребности); потребности на консуматорското възпроизводство, разглеждано
като единство на своите фази (най-малко на фазата потреблението). Един от
основните видове възпроизводствени потребности и една от основните кате133
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------гории на консуматорството (вж. поддържане). Формират се най-малко при
наличие на потребности. Стопанските възпроизводствени потребности са
консуматорски, но не всяка консуматорска възпроизводствена потребност е
стопанска [следователно консуматорските възпроизводствени потребности се
подразделят основно на две разновидности – (а) стопански консуматорски
възпроизводствени потребности и (б) нестопански консуматорски възпроизводствени потребности] (фиг. 1).
(1) Консуматорски
възпроизводствени
потребности

1
2

(2) Стопански възпроизводствени потребности

3

(3) Икономически
възпроизводствени
потребности

4
5

(4) Пазарноикономически възпроизводствени
потребности

(5) Финансовопазарноикономически възпроизводствени потребности

Фиг. 1. Консуматорски възпроизводствени потребности (маркираните
части) и тяхното място в структурата на възпроизводствените потребности

КОНСУМАТОРСКИ ЕДИНИЦИ (consumptionary participants) (*) – обобщаващо понятие за участници (субекти, агенти) в консуматорското възпроизводство на богатството (на консуматорското богатство) с цел удовлетворяване на потребностите на социума (на индивидите и на обществото като
цяло), в случая – на консуматорските потребности, респ. на консуматорските възпроиводствени потребности; един от основните видове поддържащи
единици. Те са субектите (subjects) на консуматорските отношения и обик134
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------новено (по подразбиране) изпълняват ролята на елементи в консуматорството (вж. поддържане). Функционират най-малко при наличие на потребности.
Стопанските единици са консуматорски, но не всяка консуматорска единица е
стопанска [следователно консумторските единици се подразделят основно на
две разновидности – (а) стопански консуматорски единици и (б) нестопански
консуматорски единици] (фиг. 1).
(1) Консуматорски единици

1
2

(2) Стопански
единици

3

(3) Икономически единици

4
5

(4) Пазарноикономически
единици
(5) Финансовопазарноикономически
единици

Фиг. 1. Консуматорски единици (маркираните части) и тяхното място в
структурата на поддържащите единици

КОНСУМАТОРСКИ ЕЛЕМЕНТ (consumptionary element), елемент на консуматорска система, – граница на консуматорската система в дълбочина
(вж. консуматорство). Това е такава нейна част, която в съответствие с целите
на изследването или с целите на управлението на консуматорската система не
подлежи на по-нататъшен вътрешен анализ, макар че според други цели, от
своя страна, консуматорският елемент може да се разглежда като система
(респ. като подсистема), т.е. като множество от компоненти (елементи и връзки) [в т.ч. и като консуматорска система (респ. като консуматорска подсистема), т.е. като множество от консуматорски компоненти (консуматорски еле135
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------менти и консуматорски връзки)]. Една от разновидностите на поддържащия
елемент. Консуматорският елемент е по-широко понятие от стопанкския елемент (всеки стопански елемент е консуматорски, но не всеки консуматорски
елемент е стопански).
КОНСУМАТОРСКИ ОБЕКТ (consumptionary object) – консуматорска реалност, която съществува извън човешкото съзнание и представлява някакъв интерес за изследване, опериране с нея, експлоатиране, управление и т.н.; една от
разновидностите на поддържащия обект. Относително обособена част от консуматорското битие (от консуматорството, характерното за което е наличието на потребности) и затова се интерпретира като онтологично понятие. За
разлика от него консуматорската система (според и К. Миркович) е проективно консуматорско отражение (projective consumptionary reverberation
/reflection/) на консуматорския обект в човешкото съзнание (индивидуално,
групово или обществено), не съществува обективно, служи като инструмент на
човешкото познание и е гносеологично понятие. Даден консуматорски обект е
единствен, но той може да има различни отражения в съзнанието в зависимост
от обхвата и характера на отразяването и затова на него да съответствува съвкупност от нееднакви консуматорски системи. Консуматроският обект е пошироко понятие от стопансккия обект (всеки стопански обект е консуматорски, но не всеки консуматорски обект е стопански). Вж. консуматорство, системен подход в икономиката и модел на икономическата система.
КОНСУМАТОРСКИ КОМПОНЕНТ (consumptionary component), компонент на консуматорска система, – градивна съставка на консуматорската
система, която с оглед на целите, които се поставят пред нейното изследване
или нейното управление, не се подлага на вътрешен анализ (вж. компонент). В
този смисъл консуматорските компоненти са първични градивни съставки на
консуматорската система (вж. консуматорство). Те не подлежат на дефиниране с помощта на други понятия (въвеждат се аксиоматично) и се задават екзогенно (като предварително определени). Една от разновидностите на поддържащия компонент. Консуматорският компонент е по-широко понятие от стопансккия компонент (всеки стопански компонент е консуматорски, но не всеки консуматорски компонент е стопански). Консуматорските компоненти се
подразделят на два вида – консуматорски елементи и консуматорски връзки.
КОНСУМАТОРСКИ ОТНОШЕНИЯ (consumptionary relations) (*) – обобщаващо понятие за отношения (relations) между хората, възникващи и осъ136
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ществяващи се (протичащи) при консуматорското възпроизводство на богатството (на консуматорското богатство) с цел удовлетворяване на потребностите на социума (на индивидите и на обществото като цяло), в случая –
на консуматорските потребности; един от основните видове поддържащи
отношения. Протичат най-малко при наличие на потребности. Субектите
(subjects) на консуматорските отношения са консуматорските единици, а самите обикновено (по подразбиране) изпълняват ролята на връзки в консуматорството (вж. поддържане). Стопанските отношения са консуматорски, но
не всяко консуматорско отношение е стопанско [следователно консуматорските отношения се подразделят основно на две разновидности – (а) стопански
консуматорски отношения и (б) нестопански консуматорски отношения]
(фиг. 1).
(1) Консуматорски отношения

1
2

(2) Стопански
отношения

3

(3) Икономически отношения

4
5

(4) Пазарноикономически
отношения
(5) Финансовопазарноикономически
отношения

Фиг. 1. Консуматорски отношения (маркираните части) и тяхното място в структурата на поддържащите отношения

КОНСУМАТОРСКИ ПОТРЕБНОСТИ (consumptionary needs /necessities/)
(*) – потребностите в консуматорската сфера; една от основните категории
на консуматорството (вж. поддържане); един от основните видове възпроиз137
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствени потреблности (последното същото като поддържащи потребности), разглеждани като осъзнати нужди на социума (на хората и на обществото
като цяло), чието удовлетворяване е необходимо за неговото (за тяхното) съществуване. Тяхното наличие е достатъчно за съществуването на консуматорството. Стопанските потребности са консуматорски, но не всяка консуматорска потребност е стопанска [следователно консуматорските потребности се
подразделят основно на две разновидности – (а) стопански консуматорски
потребности и (б) нестопански консуматорски потребности] (фиг. 1).
(1) Консуматорски потребности

1
2

(2) Стопански
потребности

3

(3) Икономически потребности

4
5

(4) Пазарноикономически
потребности
(5) Финансовопазарноикономически
потребности

Фиг. 1. Консуматорски потребности (маркираните части) и тяхното
място в структурата на потребностите

КОНСУМАТОРСКО БЛАГО (consumptionary good) (ки) – във:
консуматорски блага;
нестопански консуматорски блага;
стопански консуматорски блага (същото като стопански блага).
КОНСУМАТОРСКО БОГАТСТВО (consumptionary wealth) (*) – съвкупност
от консуматорски блага (като част от обективната реалност), които осигуряват
съществуването и възпроизводството на социума (на хората и на обществото
138
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File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като цяло); крайното му предназначение е да се използва за удовлетворяване
на неговите консуматорски потребности. То е един от основните видове богатство (поддържащо богатство) и една от основните категории на консуматорството (вж. поддържане). Обуславя се най-малко от наличието на
потребности. Стопанското богатство е консуматорско, но не всяко консуматорско богатство е стопанско [следователно консуматорското богатство има
основно две разновидности – (а) стопанско консуматорско богатство и (б)
нестопанско консуматорско богатство] (фиг. 1).
(1) Консуматорско богатство

1
2

(2) Стопанско
богатство

3

(3) Икономическо богатство

4
5

(4) Пазарноикономическо
богатство
(5) Финансовопазарноикономическо богатство

Фиг. 1. Консуматорско богатство (маркираните части) и неговото място в структурата на поддържащото богатство

КОНСУМАТОРСКО БОГАТСТВО (consumptionary wealth) (ки) – във:
консуматорско богатство;
нестопанско консуматорско богатство;
стопанско консуматорско богатство (същото като стопанско богатство).
КОНСУМАТОРСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНО ОТНОШЕНИЕ (consumptionary reproductional relation) (ки) – във:
139
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до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------консуматорски възпроизводствени отношения (вж. консуматорско
възпроизводство);
стопански консуматорски възпроизводствени отношения (същото като
стопански възпроизводствени отношения; вж. стопанско възпроизводство).
КОНСУМАТОРСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО (consumptionary reproduction)
(*) – постоянно повтаряне на процеса на изразходване на ресурси и създаване
на резултати с цел удовлетворяване на консуматорските възпроизводствени
потребности на социума (на хората и на обществото като цяло); един от основните видове възпроизводство, интерпретирано като поддържащо възпроизводство, и една от основните категории на консуматорството (на консуматорската поддържаща сфера) (вж. поддържане). То е една от разновидностите на ресурсно-субстанциалната система* (resource-substantial
system) на трансформиране на ресурси [на възпроизводствени ресурси
(repoduction resources)] в резултати [във възпроизводствени резултати
(repoduction results)] и, обратно, на резултати в ресурси (вж. ресурсносубстанциална икономическа система); постоянно повтаряне на процеса на
създаването и изразходването на консуматорското богатство. Осъществява
се при най-малко наличие на потребности. Консуматорското възпроизводство
се изгражда като постоянно повтаряща се последователност най-малко
от една възпроизводствена фаза: потреблението [под формата на консуматорско потреблнеие (consumptionary consumption)]. Стопанското възпроизводство е консуматорско, но не всяко консуматорско възпроизводство е стопанско [следователно консуматорското възпроизводство има основно две разновидности – (а) стопанско консуматорско възпроизводство и (б) нестопанско консуматорско възпроизводство] (фиг. 1).
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до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Консуматорско възпроизводство

1
2

(2) Стопанско
възпроизводство

3

(3) Икономическо възпроизводство

4
5

(4) Пазарноикономическо
възпроизводство
(5) Финансовопазарноикономическо
възпроизводство

Фиг. 1. Консуматорско възпроизводство (защрихованите части) и
неговото място в структурата на поддържащото възпроизводство

Нестопанското консуматорско възпроизводство [същото като нестопанско възпроизводство* (non-protoeconomic repoduction)] се извършва в условията на неограниченост на природните и човешките ресурси, а стопанското консуматорско възпроизводство (стопанското възпроизводство) – в условията на
ограниченост (на недостатъчност) на човешките и природните ресурси. Разновидности на стопанското възпроизводство са неикономическото стопанско
възпроизводство и икономическото стопанско възпроизводство (същото като
икономическо възпроизводство). Поддържащите отношения между хората в
консуматорското възпроизводство се определят като консуматорски възпроизводствени отношения (consumptionary reproductional relations). Консуматорските възпроизводствени отношения се свеждат до консуматорскообусловени отношения на потребление* (consumptionally-conditioned
relations of a consumption).
КОНСУМАТОРСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО (consumptionary reproduction)
(ки) – във:
консуматорско възпроизводство;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нестопанско консуматорско възпроизводство;
стопанско консуматорско възпроизводство (същото като стопанско възпроизводство).
КОНСУМАТОРСКО ОТНОШЕНИЕ (consumptionary relation) (ки) – във:
консуматорски възпроизводствени отношения (вж. консуматорско
възпроизводство);
консуматорски отношения;
нестопански консуматорски отношения;
стопански консуматорски възпроизводствени отношения (същото като
стопански възпроизводствени отношения; вж. стопанско възпроизводство);
стопански консуматорски отношения и като стопански отношения.
КОНСУМАТОРСКО ПОДДЪРЖАНЕ* (consumptionary sustenance) – същото
като консумотарство.
КОНСУМАТОРСКО ПРОСТРАНСТВО (consumptionary space) във функционалния анализ (*) – пространство изградено от консуматорско множество;
консуматорско множество (множество от консуматорски елементи, множество от елементи на консуматорската система, наричани консуматорски точки;
вж. консуматорство), в което по някакъв начин е определена границата на
тяхната последователност (на елементите на консуматорското множество, които са и елементи на консуматорското пространство); консуматорско множество, на което е присвоена определена структура (т.е. е структурирано консуматорско множество), респ. множество, на което е присвоена определена консуматорска структура (consumptionary structure). Това означава, че то е консуматорско множество със зададени съотношения между неговите елементи.
Представлява една от разновидностите на поддържащото пространство.
Консуматорското пространство е по-широко понятие от остопанското пространство (всяко стопанско пространство е консуматорско, но не всяко консуматорско пространство е стопанско).
КОНСУМАТОРСКО МНОЖЕСТВО (consumptionary set) – множество
(съвкупност) от консуматорски елементи, свързани в някакво единство или
цялост. Консуматорски елементи са елементи на консуматорството (респ. на
консуматорската система). Характерно за консуматорството е наличието на
потребности. Консуматорското множество е една от разновидностите на поддържащото множество и е по-широко понятие от стопанското множество
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(всяко стопанско множество е консуматорско, но не всяко консуматорско
множество е стопанско).

КОНСУМАТОРСКО-ОБУСЛОВЕНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА СФЕРА*
(consumptionarly-conditioned reproductional sphere) – същото като конреномика.
КОНСУМАТОРСКО-ОБУСЛОВЕНА СОЦИАЛНА СФЕРА* (consumptionarly-conditioned social sphere) – същото като консоциономика.
КОНСУМАТОРСКО-ОБУСЛОВЕНА СУПЕРИАЛНА СФЕРА* (consumptionarly-conditioned superial sphere) – същото като консуперномика.
КОНСУМАТОРСКО-ОБУСЛОВЕНА СФЕРА (consumptionarly-conditioned
sphere) (ки) – във:
консуматорско-обусловена възпроизводствена сфера (същото като
конреномика);
консуматорско-обусловена социална сфера (същото като консоциономика);
консуматорско-обусловена супериална сфера (същото като консуперномика);
консуматорско-обусловена факторна сфера (същото като конфономика);
консуматорско-обусловена формационна сфера (същото като конфорномика).
КОНСУМАТОРСКО-ОБУСЛОВЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКА СФЕРА*
(consumptionarly-conditioned technological sphere) – същото като контехномика.
КОНСУМАТОРСКО-ОБУСЛОВЕНА
ФОРМАЦИОННА
СФЕРА*
(consumptionarly-conditioned formational sphere) – същото като конфорномика.
КОНСУМАТОРСКО-ОГРАНИЧЕНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА* (consumptionally-limited essentially-stratified economy) (*)
– същностно-стратифицирана икономика, изградена от ценностната икономика и началната икономика (последната обусловена от нестопанското консуматорство), които са нейни същностно-феноменни икономически страти.
КОНСУМАТОРСТВЕН* (consumptionaritic) (*) – същото като консуматорско-обусловен (consumptionarly-conditioned).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСУМАТОРСТВО (consumptionarity), консуматорска сфера, консуномика, консуматорско поддържане, консуматорска поддържаща сфера, (*)
– фиксирана във времето и пространството съвкупност от взаимодействуващи
си консуматорски отношения и консуматорски единици, протичащи или участвуващи (функциониращи) във възпроизводството на консуматорското богатство (т.е. в консуматорското възпроизводство) в условия на ограниченост
(недостатъчност) на природните и човешките ресурси, но допускащи и неограниченост на определени ресурси; първи поред обхват на поддържането (на
поддържащата сфера); една от основните форми на поддържането. Представлява такава дейност на социума, при която хората и обществото като цяло
удовлетворяват своите потребности най-малко чрез потребление на блага
(фиг. 1 и фиг. 2). Консуматорството е израз на необходимостта от удовлетворяването на потребностите. Наличието на потребности е достатъчният белег за идентифицирането на консуматорството. За стопанството е характерно
както (1) оскъдност на възпроизводствените ресурси, така и (2) на потребности
(оскъдността винаги предполага наличието на потребности). Затова стопанството е винаги и консуматорство, но не всяко консуматорство e стопанство.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Консуматорство

1
2

(2) Стопанство
(стопанско консуматорство)

3

(3) Икономика
(икономическо
стопанство)

4
5

(4) Пазарна икономика (пазарно
икономическо
стопанство)
(5) Финансова пазарна икономика
(развита пазарна
икономика)
Фиг. 1. Консуматорство (маркираните части) и неговото място в структурата на поддържащата сфера, представено чрез покриващи се сегменти
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Пазарноикономическо
разпределение

Финансовопазарноикономическо разпределение

Стопанско производство

Икономическо
производство

Пазарноикономическо
производство

Финансовопазарноикономическо производство

Стопанско потребление

Икономическо
потребление

Пазарноикономическо
потребление

Финансовопазарноикономическо потребление

5.Финансова
пазарна икономика

4. Пазарна икономика

ІV. Пазарно-икономическо-ограничено поддържане

Икономическо
разпределение

ІІ. Стопанско-ограничено поддържане

Финансовопазарноикономическа
размяна

ІІІ. Икономическо-ограничено поддържане

Консуматорско
потребление

Пазарноикономическа
размяна

І. Консуматорско-ограничено поддържане

Финансова
размяна

V. Финансово-пазарно-икономическо-ограничено поддържане

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

Паричните агрегати като стока

Обществено разделение на труда
Разпределение според собствеността

3. Икономика

Ограниченост на
възпроизв. ресурси

2. Стопанство

Наличие на потребности

1. Консуматорство

Фиг. 2. Консуматорство (маркираните части) и неговото място в структурата на поддържащата сфера, представено чрез стъпаловидни сегменти
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При консуматорството: потребностите са консуматорски потребности
(консуматорско-обусловени потребности); възпроизводствените потребности
са консуматорски възпроизводствени потребности (консуматорскообусловени възпроизводствени потребности); благата – консуматорски блага
(консуматорско-обусловени блага); богатството – консуматорски богатство
(консуматорско-обусловено богатство); възпроизводството – консуматорско
възпроизводство (консуматорско-обусловено възпроизводство) с цел удовлетворяване на консуматорските възпроиводствени потребности; ценността –
консуматорска ценност (консуматорско-обусловена ценност); социоподдържащите отношения, – консуматорски отношения (консуматорскообусловени отношения); социо-поддържащите единици – консуматорски единици (консуматорско-обусловени единици). На консуматорството съответствуват понятията за консуматорско множество* (consumptionary set) и консуматорско пространство* (consumptionary space). Консуматорското възпроизводство се осъществява чрез протичане най-малко на възпроизводствената
фаза потребление [последното осъществява като консуматорско потребление (consumptionary consumption)] (Вж. стопанство.)
Консуматорството има пет възпроизводствени равнища на ограниченост
на поддържането и следователно – пет основни форми според възпроизводственото равнище на неговата ограниченост: (1) собствено-ограничено консуматорство* (properly-limited protoeconomy) [собствено-ограничено консуматорско поддържане* (properly-limited consumptionary sustenance)]; (2) стопанско-ограничено консуматорство* (protoeconomically-limited consumptionarity) [стопанско-ограничено консуматорско поддържане* (protoeconomically-limited consumptionary sustenance)]; (3) икономическо-ограничено консуматорство*
(economically-limited
consumptionarity)
[икономическоограничено консуматорско поддържане* (economically-limited consumptionary sustenance)]; (4) пазарно-икономическо-ограничено консуматорство*
(marketly-economically-limited consumptionarity) [(пазарно-икономическоограничено консуматорско поддържане* (marketly-economically-limited consumptionary sustenance)]; (5) финансово-пазарно-икономическо-ограничено
консуматорство* (financially-marketly-economically-limited consumptionarity)
[(финансово-пазарно-икономическо-ограничено консуматорско поддържане* (financially-marketly-economically-limited consumptionary sustenance)]. В дадени национални граници може да съществува само едно от тези пет равнища
на ограниченост. На съответни равнища на ограниченост финансово-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пазарната икономика, пазарната икономика, икономиката и стопанството
са подсистеми на консуматорството. Тогава в съответните посочени граници:
(1) Собствено-ограниченото консуматорство има само един възпроизводствен обхват на поддържането и следователно – само една основна форма според неговия възпроизводствен обхват: собствено-ограничено консуматорство в собствен обхват* (properly-limited consumptionarity in properlyrange /girth/) [собствено-ограничено консуматорско поддържане в собствен
обхват* (properly-limited consumptionary sustenance in properly-range /girth/)] –
то съвпада с понятието за нестопанско консуматорство.
(2) Стопанско-ограниченото консуматорство (неикономическото консуматорство) има два възпроизводствени обхвата на поддържането и следователно
– две основни форми според неговия възпроизводствен обхват: (а) Стопанско-ограничено консуматорство в собствен обхват* (protoeconomicallylimited consumptionarity in properly-range /girth/) [стопанко-ограничено консуматорско поддържане в собствен обхват* (protoeconomically-limited
consumptionary sustenance in properly-range /girth/)] – то съвпада с понятието за
неикономическо консуматорство; (б) стопанско-ограничено консуматорство в стопански обхват* (protoeconomically-limited consumptionarity in protoeconomic range /girth/) [стопанско-ограничено консуматорско поддържане
в стопански обхват* (protoeconomically-limited consumptionary sustenance in
protoeconomic range /girth/)] – то съвпада с понятието за неикономическо стопанство. В дадени национални граници може да съществува както само един
от тези два възпроизводствени обхвата, така и едновременно (съвместно) и
двата обхвата (както и техни допълващи форми, но в съответния обхват).
(3) Икономическо-ограниченото консуматорство (непазарното консуматорство) има три възпроизводствени обхвата на поддържането и следователно
– три основни форми според неговия възпроизводствен обхват: (а) Икономическо-ограничено консуматорство в собствен обхват* (economically-limited
consumptionarity in properly-range /girth/) [икономическо-ограничено консуматорско поддържане в собствен обхват* (economically-limited consumptionary sustenance in properly-range /girth/)] – то съвпада с понятието за непазарно консуматорство; (б) икономическо-ограничено консуматарство в
стопански обхват* (economically-limited consumptionarity in protoeconomic
range /girth/) [икономическо-ограничено консуматорско поддържане в стопански обхват* (economically-limited consumptionary sustenance in
protoeconomic range /girth/)] – то съвпада с понятието за непазарно стопанство. (в) икономическо-ограничено консуматорство в икономически обхват*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(economically-limited consumptionarity in economic range /girth/) [икономическоограничено консуматорско поддържане в икономически обхват* (economically-limited consumptionary sustenance in economic range /girth/)] – то съвпада с
понятието за непазарна икономика. В дадени национални граници може да
съществува както само един или два от тези три възпроизводствени обхвата,
така и едновременно (съвместно) и трите обхвата (както и техни допълващи
форми, но в съответния обхват).
(4) Пазарно-икономическо-ограниченото консуматорство (нефинансовото
консуматорство) има четири възпроизводствени обхвата на поддържането и
следователно – четири основни форми според неговия възпроизводствен обхват: (а) Пазарно-икономическо-ограничено консуматорство в собствен обхват* (marketly-economically-limited consumptionarity in properly-range /girth/)
[пазарно-икономическо-ограничено консуматорско поддържане в собствен
обхват* (marketly-economically-limited consumptionary sustenance in properlyrange /girth/)] – то съвпада с понятието за нефинансово консуматорство; (б)
пазарно-икономическо-ограничено консуматорство в стопански обхват*
(marketly-economically-limited consumptionarity in protoeconomic range /girth/)
[пазарно-икономическо-ограничено консуматорско поддържане в стопански обхват* (marketly-economically-limited consumptionary sustenance in
protoeconomic range /girth/)] – то съвпада с понятието за нефинансово стопанство; (в) пазарно-икономическо-ограничено консуматорство в икономически обхват* (marketly-economically-limited consumptionarity in economic
range /girth/) [пазарно-икономическо-ограничено консуматорско поддържане в икономически обхват* (marketly-economically-limited consumptionary
sustenance in economic range /girth/)] – то съвпада с понятието за непазарна
икономика; (г) пазарно-икономическо-ограничено консуматорство в пазарно-икономически обхват* (marketly-economically-limited consumptionarity in
marketly-economic range /girth/) [пазарно-икономическо-ограничено консуматорско поддържане в пазарно-икономически обхват* (marketlyeconomically-limited consumptionary sustenance in marketly-economic range
/girth/)] – то съвпада с понятието за нефинансова пазарна икономика. В дадени
национални граници може да съществува както само един или два, или три от
тези четири възпроизводствени обхвата, така и едновременно (съвместно) и
четирите обхвата (както и техни допълващи форми, но в съответния обхват).
(5)
Финансово-пазарно-икономическо-ограниченото
консуматорство
(пълната форма на консуматорството) има пет възпроизводствени обхвата на
поддържането и следователно – пет основни форми според неговия възпроиз-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен обхват: (а) финансово-пазарно-икономическо-ограничено консуматорство в собствен обхват* (financially-marketly-economically-limited
consumptionarity in properly-range /girth/) [финансово-пазарно-икономическоограничено консуматорско поддържане в собствен обхват* (financiallymarketly-economically-limited consumptionary sustenance in properly-range
/girth/)] – това е пълната форма на консуматорството, показана на фиг. 1 и фиг.
2; (б) финансово-пазарно-икономическо-ограничено консуматорство в
стопански обхват* (financially-marketly-economically-limited consumptionarity
in protoeconomic range /girth/) [финансово-пазарно-икономическо-ограничено
консуматорско поддържане в стопански обхват* (financially-marketlyeconomically-limited consumptionary sustenance in protoeconomic range /girth/)] –
то съвпада с понятието за стопанство; (в) финансово-пазарно-икономическоограничено консуматорство в икономически обхват* (financially-marketlyeconomically-limited consumptionarity in economic range /girth/) [финансовопазарно-икономическо-ограничено консуматорско поддържане в икономически обхват* (financially-marketly-economically-limited consumptionary
sustenance in economic range /girth/)] – то съвпада с понятието за икономика; (г)
финансово-пазарно-икономическо-ограничено консуматорство в пазарноикономически обхват* (financially-marketly-economically-limited consumptionarity in marketly-economic range /girth/) [финансово-пазарно-икономическоограничено консуматорско поддържане в пазарно-икономически обхват*
(financially-marketly-economically-limited consumptionary sustenance in marketlyeconomic range /girth/)] – то съвпада с понятието за пазарна икономика; (д) финансово-пазарно-икономическо-ограничено консуматорство във финансово-пазарно-икономически обхват* (financially-marketly-economically-limited
consumptionarity in financially-marketly-economic range /girth/) [финансовопазарно-икономическо-ограничено консуматорско поддържане във финансово-пазарно-икономически обхват* (financially-marketly-economically-limited
consumptionary sustenance in financially-marketly-economic range /girth/)] – то
съвпада с понятието за финансова пазарна икономика. В дадени национални
граници може да съществува както само един или два, или три, или четири от
тези пет възпроизводствени обхвата, така и едновременно (съвместно) и петте
обхвата (както и техни допълващи форми, но в съответния обхват).
Самото консуматорството в неговата цялост обаче няма допълващи форми, тъй като то е характерно за всички останали форми на поддържането (вж.
допълващи форми на поддържането). От тази гледна точка консуматорството

150

826

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНАНТ (КД)
до КОНСУМАТОРСТВО (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------има най-малко две основни разновидности: стопанство (стопанско консуматорство) и нестопанско консуматорство.
Исторически собствено-ограниченото консуматорство (собственоограниченото консуматорско поддържане) (следователно едновременно с това
– и самото консуматорство като пълен обхват на поддържащата сфера) възниква в зората на човечеството, когато то още не се е отделило изцяло от животинския свят (то е било в състояние на дивачество) и не съществува производство в същинския смисъл на думата, а само събирачество. Консумирали са
се само природни блага, за които се предполага, че са неограничени (растителни и животински блага, слънчева енергия, въздух, морска вода), както и природни блага, които макар и ограничени, не са изглеждали или пък не са били
осъзнавани като такива на фона примитивните потребности. Затова собственоограниченото консуматорство (нестопанското консуматорство) на този исторически етап може да се разглежда като квазистопанство* (quasiprotoeconomy) (стопанство без производство): консуматорството е ограничено
само до собственото си равнище. При него благата са само нестопански консуматорски блага, богатството – само нестопанско-консуманторско богатство, възпроизводството – само нестопанско консуматорско възпроизводство,
което се състои само от една фаза – потреблението, последното представляващо нестопанско-консуматорско потребление. Ценността е нестопанска консуматорска ценност и като такава тя съществува само в една субстанциална
форма – само като полезност (само като полезностна ценност). Затова собствено-ограниченото консуматорство е сингуларно консуматорство*
(singular consumptionarity) (характеризиращо се със и намиращо се във състояние на единственост), като при него: консуматорските блага са сингуларни
консуматорски блага* (singular consumptionary goods) (те са само природни
блага и няма продуктови блага, респ. няма капиталови блага), консуматорското богатство е сингуларно консуматорско богатство* (singular
consumptionary wealth) (то е само природно богатство и няма продуктово богатство, респ. няма капиталово богатство), консуматорското възпроизводство е
сингуларно консуматорско възпроизводство* (singular consumptionary
reproduction) (то е еднофазово възпроизводство – включва само потреблението), консуматорската ценност е сингуларна консуматорска ценност*
(singular consumptionary worth) (нейната роля се изпълнява само от полезността). Впоследствие с развитието на обществото потребностите се обогатяват,
като част от природните блага продължават да са неограничени, но останалите
се възприемат като ограничени. Възниква стопанството като следващ обхват
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на поддържащата сфера, когато се появява нова фаза на възпроизводството –
непосредственото производство, а потребностите вече изглеждат и се представят като стопански потребности (като стопански консуматорски потребности). Консуматорската сфера престава да бъде сингуларна.
КОНСУМАТОРСТВО (consumptionarity) (кд) – във:
консуматорство;
непазарно консуматорство;
неикономическо консуматорство;
неикономическо стопанско консуматорство (същото като неикономическо стопанство);
непазарно консуматорство;
непазарно стопанско консуматорство (същото като непазарно стопанство);
нестопанско консуматорство;
нефинансово консуматорство;
нефинансово стопанско консумторство (същото като нефинансово стопанство);
стопанско консуматорство (същото като стопанство).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСУНОМИКА* (consunomy) [съкратено от консуматорство (consumptionarity) и субномика (subnomy); често консу- се изписва само като кон-],
консуматорство, консуномическа субномика (консусубномика), (*) – стилизиран израз на понятието за консуматорство; същото като консуматорска
сфера, консуматорско поддържане, консуматорска поддържаща сфера; определяща подсистема (вж. определяща икономическа система) и една от
съставните части (подсистеми) на конфорномиката (вж. форномика); една
от основните форми (от историческите етапи) на развитието на субномиката
(на поддържането). Според възпроизводствения обхват на поддържането се
различават следните основни форми на субномиката (на поддържащата
сфера): (1) консуномика (същото като консуматорство и като консуномическа
субномика), (2) прономика (същото като стопанство, като протоикономика и
като прономическа субномика) (3) икономика (същото като икономическа субномика), (4) ексномика (същото като пазарна икономика и като ексномическа
субномика), (5) финомика (същото като финансова пазарна икономика, като
развита пазарна икономика и като финомическа субномика). Мястото на консуномиката в тях и в поддържането като цяло е показано във фиг. 1 и 2 (вж. и
консуматорство).
Останалите съставни части (подсистеми) на конфорномиката, както и
конфорномиката като цяло се намират под определящото въздействие на консуномиката. Тези части се означават като: (1) консуперномика (същото като
консуномичностна суперномика, което е консуномическо-обусловена суперномика или още консуматорско-обусловена супериална сфера) (вж. суперномика), т.е. е консуномическо-обусловена супериална сфера (консуперномиката
се надгражда над консуномиката); (2) контехномика (същото като консуномичностна техномика, което е консуномическо-обусловена техномика или
още консуматорско-обусловена технологическа сфера) (вж. техномика), т.е. е
консуномическо-обусловена факторна сфера (консуномиката се надгражда
над конфономиката.); (3) конреномика (същото като консуномичностна реномика, което е консуномическо-обусловена реномика или още консуматорскообусловена възпроизводствена сфера) (вж. реномика), т.е. е консуномическообусловена възпроизводствена сфера (конреномиката е обединение на конфономиката и консуномиката, т.е. на консуматорско-обусловената факторна сфера и консуматорската сфера); (4) консоциономика (същото като консуномичностна социономика, което е консуномическо-обусловена социономика
или още консуматорско-обусловена социална сфера) (вж. социономика), т.е. е
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------консуномическо-обусловена социална сфера (консоциономиката е обединение
на консуномиката и консуперномиката, т.е. на консуматорската сфера и
консуматорско-обусловената супериална сфера). От своя страна конфорномиката като цяло е същото като консуномичностна форномика, което е консуномическо-обусловена форномика или още консуматорско-обусловена формационна сфера, т.е. е консуномическо-обусловена формационна сфера (конфорномиката е обединение на конфономиката, консуномиката и консуперномиката, т.е. на консуматорско-обусловената факторна сфера, консуматорската сфера и консуматорско-обусловената супериална сфера). Съставът
на конфорномиката, в която консуномиката има определящо място, е показан
във фиг. 3.
1

(1) Консуномика

2

(2) Прономика
(прономическа
консуномика)

3

(3) Икономика
(икономическа
прономика)

4
5

(4) Ексномика
(ексномическа
икономика)
(5) Финомика
(финомическа ексномика)

Фиг. 1. Консуномика (консуматорска сфера) (маркираните части) и
нейното място в структурата на поддържащата сфера, представено чрез покриващи се сегменти
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Ексномическо
разпределение

Финомическо разпределение

Прономическо
производство

Икономическо
производство

Ексномическо
производство

Финомическо производство

Прономическо
потребление

Икономическо
потребление

Ексномическо
потребление

Финомическо потребление

5.Финомика

ІV. Пазарно-икономическо-ограничено поддържане

Икономическо
разпределение

ІІ. Стопанско-ограничено поддържане

Финомическа
размяна

ІІІ. Икономическо-ограничено поддържане

Консуномическо
потребление

Ексномическа
размяна

І. Консуматорско-ограничено поддържане

Финансова
размяна

V. Финансово-пазарно-икономическо-ограничено поддържане

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

Паричните агрегати като стока

Обществено разделение на труда

4. Ексномика

Разпределение според собствеността

3. Икономика

Ограниченост на
възпроизв. ресурси

2. Прономика

Наличие на потребности

1. Консуномика

Фиг. 2. Консуномика (консуматорска сфера) (маркираните части) и нейното място в структурата
на поддържащата сфера, представено чрез стъпаловидни сегменти
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Консуперномика
(консуперномическа сфера)

Консуномика
(консуномическа
сфера)

Консоциономика
(консоциономическа сфера)

Конфорномика
(конформационна сфера)

Конреномика
(конреномическа сфера)
Контехномика
(контехномическа
сфера)
Фиг. 3. Състав на конфорномиката (на конформационната сфера) и мястото на
консуномиката в нея

Според ингредиентната равнищност (вж. ингредиентна икономическа
равнищност) се разграничават микроконсуномика* (microconsunomy), мезоконсуномика* (mesoconsunomy), макроконсуномика* (macroconsunomy) и мегаконсуномика* (mеgaconsunomy). Науката за нуклеарното консуматорството е консуномикс* (consunomics) [в т.ч. микроконсуномикс* (microconsunomics), мезоконсуномикс* (mesoconsunomics), макроконсуномикс* (macroconsunomics) и мегаконсуномикс* (mеgaconsunomics)] и е функционална част
от субномикс* (subnomics) (от политическата икономия) (която от своя страна е науката за субномиката, т.е. за поддържащата сфера). Едновременно с
това консуномикс е съставна част от конфорномикс* (confornomics) (която от
своя страна е науката за нуклеарната конфорномика, т.е. за нуклеарната консуматорско-обусловена формационна сфера). Вж. форномика.
Консуномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика (първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първичната (неразвитата) част от консуномиката се определя като консуприномика*
(consuprinomy) (първична консуномика, тъй като над нея няма надградени
следващи исторически форми, същото е като непрономическа консуномика),
а развитата част от консуномиката се определя като консудевеномика* (consudevenomy) (развита консуномика, тъй като над нея има надградени следващи
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------исторически форми, същото е като прономическа консуномика). Науката за
нуклеарната консуприномика е консуприномикс* (consuprinomics), а науката
за нуклеарната консудевеномика е консудевеномикс* (consudevenomics).
КОНСУНОМИКА (consunomy) (кд) – във:
консуномика;
неексномическа консуномика (вж. допълващи форми на субномиката);
неексномическа прономическа консуномика (вж. допълващи форми на
субномиката);
неикономическа консуномика (вж. допълващи форми на субномиката);
неикономическа прономическа консуномика (вж. допълващи форми на
субномиката);
непрономическа консуномика (вж. допълващи форми на субномиката);
нефиномическа консуномика (вж. допълващи форми на субномиката);
нефиномическа прономическа консуномика (вж. допълващи форми на
субномиката);
прономическа консунономика (същото като прономика).
КОНСУНОМИКС* (consunomics) – вж. консуномика.
КОНСУНОМИКС (consunomics) (кд) – във:
консуномикс (вж. консуномика);
неексномически прономически консуномикс (вж. допълващи форми на
субномиката);
неексномическия консуномикс (вж. допълващи форми на субномиката);
неикономически консуномикс (вж. допълващи форми на субномиката);
неикономически прономически консуномикс (вж. допълващи форми на
субномиката);
непрономически консуномикс (вж. допълващи форми на субномиката);
нефиномически консуномикс (вж. допълващи форми на субномиката);
нефиномически прономически консуномикс (вж. допълващи форми на
субномиката);
прономически консуномикс (вж. допълващи форми на субномиката).
КОНСУНОМИЧЕСКА СУБНОМИКА* (consunomic subnomy) – същото като консуномика.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНСУНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА
ЕКЗОСУБНОМИКА*
(consunomically-conditioned exosubnomy) – същото като екзоконсуномика.
КОНСУНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА РЕНОМИКА*
conditioned renomy) – същото като конреномика.

(consunomically-

КОНСУНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА СОЦИОНОМИКА* (consunomically-conditioned socionomy) – същото като консоциономика.
КОНСУНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА СУПЕРНОМИКА* (consunomically-conditioned supernomy) – същото като консуперномика.
КОНСУНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ТЕХНОМИКА* (consunomicallyconditioned technomy) – същото като контехномика.
КОНСУНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ФОРНОМИКА* (consunomicallyconditioned fornomy) – същото като конфорномика.
КОНСУНОМИЧНОСТНА ЕКЗОСУБНОМИКА* (consunomicalitic exosubnomy) – същото като екзоконсуномика.
КОНСУНОМИЧНОСТНА РЕНОМИКА* (consunomicalitic renomy) – същото като конреномика.
КОНСУНОМИЧНОСТНА СОЦИОНОМИКА* (consunomicalitic socionomy)
– същото като консоциономика.
КОНСУНОМИЧНОСТНА СУПЕРНОМИКА* (consunomicalitic supernomy)
– същото като консуперномика.
КОНСУНОМИЧНОСТНА ФОНОМИКА* (consunomicalitic fonomy) – същото като конфономика.
КОНСУНОМИЧНОСТНА ФОРНОМИКА* (consunomicalitic fornomy) –
същото като конфорномика.
КОНСУПЕРДЕВЕНОМИКА* (consuperdevenomy) – вж. консуперномика.
КОНСУПЕРНОМИКА* (consupernomy) (съкратено от консуномичностна
суперномика),
консуномичностна
суперномика,
консуномическообусловена суперномика, консуматорско-обусловена супериална сфера,
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(*) – стилизиран израз на понятието за консуматорско-обусловена супериална
сфера; същото като консуперномическа сфера* (consupernomic sphere); вид
супериална сфера (надстройка), която е една от съставните части (подсистеми) на конфорномиката (вж. форномика) и която функционира в условията
на определящото въздействие на консуномиката (на консуматорството)
(консуперномиката се надгражда над консуномиката). Наред с това, е една от
основните форми на суперномиката (на супериалната сфера). Тези форми се
намират в еднозначно съответствие с формите на развитие на поддържането
(на субномиката), защото характерът на суперномиката е определен от характера на поддържането като нейна социо-база. Затова според възпроизводствения обхват на поддържането се различават следните основни форми на развитието на суперномиката: (1) консуперномика (същото като консуномичностна суперномика), (2) просуперномика (същото като прономичностна суперномика), (3) икосуперномика (същото като икономичностна суперномика), (4)
екссуперномика (същото като ексномичностна суперномика), (5) фисуперномика (същото като финомичностна суперномика). Мястото на консуперномиката в тях и във суперномиката като цяло е показано във фиг. 1 (вж. и консуматорство). Така че консуперномиката принадлежи едновременно на суперномиката и на конфорномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

(1) Консуперномика

2

(2) Просуперномика (просуперномическа консуперномика)

3

(3) Икосуперномика (икосуперномическа просуперномика)

4
5

(4) Екссуперномика (екссуперномическа икосуперномика)
(5) Фисуперномика (фисуперномическа екссуперномика)
Фиг. 1. Консуперномика (консуперномическа сфера) (маркираните
части) и нейното място в структурата на супериалната сфера, представено чрез покриващи се сегменти

Науката за нуклеарнатаконсуматорско-обусловена супериална сфера е
консуперномикс* (consupernomics) и тя е функционална част от суперномикс* (supernomics) (която от своя страна е науката за нуклеарната суперномика, т.е. за нуклеарната супериална сфера). Наред с това, консуперномикс е
съставна част на конфорномикс* (confornomics) (която от своя страна е науката за нуклеарната конфорномика). Вж. форномика.
Консуперномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика (първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първичната (неразвитата) част от консуперномиката се определя като консуперприномика* (consuperprinomy) (първична консуперномика, тъй като над нея няма
надградени следващи исторически форми, същото е като непросуперномическа консуперномика), а развитата част от консуперномиката се определя като
консупердевеномика* (consuperdevenomy) (развита консуперномика, тъй като
над нея има надградени следващи исторически форми, същото е като просуперномическа консуперномика). Науката за нуклеарната консуперприномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е консуперприномикс* (consuperprinomics), а науката за нуклеарната консупердевеномика е консупердевеномикс* (consuperdevenomics).
КОНСУПЕРНОМИКА (consupernomy) (кд) – във:
консуперномика;
неекссуперномическа консуперномика (вж. допълващи форми на суперномиката);
неекссуперномическа просуперномическа консуперномика (вж. допълващи форми на суперномиката);
неикосуперномическа консуперномика (вж. допълващи форми на суперномиката);
неикосуперномическа просуперномическа консуперномика (вж. допълващи форми на суперномиката);
непросуперномическа консуперномика (вж. допълващи форми на суперномиката);
нефисуперномическа консуперномика (вж. допълващи форми на суперномиката);
нефисуперномическа просуперномическа консуперномика (вж. допълващи форми на суперномиката);
просуперномическа консуперномика (същото като просуперномика).
КОНСУПЕРНОМИКС* (consupernomics) – вж. консуперномика.
КОНСУПЕРНОМИКС (consupernomics) (кд) – във:
консуперномикс (вж. консуперномика);
неекссуперномически просуперномически консуперномикс (вж. допълващи форми на суперномиката);
неикосуперномически консуперномикс (вж. допълващи форми на суперномиката);
неикосуперномически просуперномически консуперномикс (вж. допълващи форми на суперномиката);
непросуперномически консуперномикс (вж. допълващи форми на суперномиката);
нефисуперномически консуперномикс (вж. допълващи форми на суперномиката);
нефисуперномически просуперномически консуперномикс (вж. допълващи форми на суперномиката);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------просуперномически консуперномикс (вж. допълващи форми на суперномиката).
КОНСУПЕРПРИНОМИКА* (consuperprinomy) – вж. консуперномика.
КОНСУПРИНОМИКА* (consuprinomy) – вж. [1] консуномика; [2] периоди и
етапи на субномиката.
КОНТАТ (contate) (кд) – във:
икокореномически контат;
икономически контат;
икореномически контат;
икотехномически контат;
икоуниреномически контат;
типичен икокореномически контат;
типичен икономически контат;
типичен икореномически контат;
типичен икотехномически контат;
типичен икоуниреномически контат.
КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИКА* (contetantal economy) – вж. тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
КОНТЕТАНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
(contetantal economic stratificationality) (ки) – във:
ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
КОНТЕХНОМИКА* (contechnomy) (съкратено от консуномичностна техномика), консуномичностна техномика, консуномическо-обусловена техномика, консуматорско-обусловена технологическа сфера, (*) – стилизиран
израз на понятието за консуматорско-обусловена факторна сфера; същото
като контехномическа сфера* (conrenomic sphere); вид факторна сфера
(сфера на производителните сили), която е една от съставните части (подсистеми) на конфорномиката (вж. форномика) и която функционира в условията на определящото въздействие на консуномиката (на консуматорството)
(консуномиката се надгражда над контехномиката). Наред с това, е една от
основните форми на техномиката (на факторната сфера). Тези форми се
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------намират в еднозначно съответствие с формите на развитие на поддържането
(на субномиката), защото характерът на техномиката е определен от характера
на поддържането като нейна социо-база. Затова според възпроизводствения
обхват на поддържането се различават следните основни форми на развитието на техномиката: (1) контехномика (същото като консуномичностна техномика), (2) протехномика (същото като прономичностна техномика), (3)
икотехномика (същото като икономичностна техномика), (4) екстехномика
(същото като ексномичностна техномика), (5) фитехномика (същото като финомичностна техномика). Мястото на контехномиката в тях и във техномиката като цяло е показано във фиг. 1 (вж. и консуматорство). Така че контехномиката принадлежи едновременно на техномиката и на конфорномиката.
1

(1) Контехномика

2

(2) Протехномика (протехномическа контехномика)

3

(3) Икотехномика (икотехномическа протехномика)

4
5

(4) Екстехномика (екстехномическа икотехномика)
(5) Фитехномика
(фитехномическа
екстехномика)

Фиг. 1. Контехномика (контехномическа сфера) (маркираните части) и
нейното място в структурата на технологическата сфера, представено
чрез покриващи се сегменти

Науката за нуклеарната консуматорско-обусловената факторна сфера е
контехномикс* (contechnomics) и тя е функционална част от техномикс*
(technomics) (която от своя страна е науката за нуклеарната техномика, т.е. за
нуклеарната технологическа сфера). Наред с това, контехномикс е съставна
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------част на конфорномикс* (confornomics) (която от своя страна е науката за нуклеарната конфорномика). Вж. форномика.
КОНТЕХНОМИКА (contechnomy) (кд) – във:
контехномика;
неекстехномическа контехномика (вж. допълващи форми на техномиката);
неекстехномическа протехномическа контехномика (вж. допълващи
форми на техномиката);
неикотехномическа контехномика (вж. допълващи форми на техномиката);
неикотехномическа протехномическа контехномика (вж. допълващи
форми на техномиката);
непротехномическа контехномика (вж. допълващи форми на техномиката);
нефитехномическа контехномика (вж. допълващи форми на техномиката);
нефитехномическа протехномическа контехномика (вж. допълващи
форми на техномиката);
протехномическа контехномика (същото като протехномика).
КОНТЕХНОМИКС* (contechnomics) – вж. конфорномика.
КОНТЕХНОМИКС (contechnomics) (кд) – във:
контехномикс (вж. конфорномика);
неекстехномически протехномически контехномикс (вж. допълващи
форми на техномиката);
неикотехномически контехномикс (вж. допълващи форми на техномиката);
неикотехномически протехномически контехномикс (вж. допълващи
форми на техномиката);
непротехномически контехномикс (вж. допълващи форми на техномиката);
нефитехномически контехномикс (вж. допълващи форми на техномиката);
нефитехномически протехномически контехномикс (вж. допълващи
форми на техномиката);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------протехномически контехномикс (вж. допълващи форми на техномиката).
КОНТИАНТ (contiant) (ки) – във:
икокореномически контиант;
икономически контиант;
икореномически контиант;
икотехномически контиант;
икоуниреномически контиант;
типичен икокореномически контиант;
типичен икономически контиант;
типичен икореномически контиант;
типичен икотехномически контиант;
типичен икоуниреномически контиант.
КОНТИАТ (contiate) (кд) – във:
икокореномически контиат;
икономически контиат;
икореномически контиат;
икотехномически контиат;
икоуниреномически контиат;
типичен икокореномически контиат;
типичен икономически контиат;
типичен икореномически контиат;
типичен икотехномически контиат;
типичен икоуниреномически контиат.
КОНТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(contiatic two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически
контиат.
КОНТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (contiatic
two-stage economic monad) – същото като икономически контиат.
КОНТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (contiatic two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически контиат.
КОНТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА* (contiatic two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически контиат.
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(contiatic two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически
контиат.
КОНТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (contiatic two-stage typical ecocorenomic monad) – същото като типичен икокореномически контиат.
КОНТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (contiatic two-stage typical economic monad) – същото като типичен икономически контиат.
КОНТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (contiatic two-stage typical ecorenomic monad) – същото като типичен
икореномически контиат.
КОНТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (contiatic two-stage typical ecotechnomic monad) – същото като типичен икотехномически контиат.
КОНТИАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (contiatic two-stage typical ecounirenomic monad) – същото като
типичен икоуниреномически контиат.
КОНТИАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (contiatic ecocorenomic
monad) (ки) – във:
контиатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически контиат).
КОНТИАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (contiatic economic monad)
(ки) – във:
контиатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически контиат).
КОНТИАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (contiatic ecorenomic monad) (ки) – във:
контиатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически контиат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНТИАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (contiatic ecotechnomic
monad) (ки) – във:
контиатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически контиат).
КОНТИАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (contiatic ecounirenomic monad) (ки) – във:
контиатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически контиат).
КОНТИАТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (contiatic
typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
контиатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като
типичен икокореномически контиат).
КОНТИАТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (contiatic typical
economic monad) (ки) – във:
контиатна двустепенна типична икономическа монада (същото като типичен икономически контиат).
КОНТИАТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (contiatic
typical ecorenomic monad) (ки) – във:
контиатна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
типичен икореномически контиат).
КОНТИАТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (contiatic
typical ecotechnomic monad) (ки) – във:
контиатна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като
типичен икотехномически контиат).
КОНТИАТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (contiatic
typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
контиатна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото като типичен икоуниреномически контиат).
КОНТИВ (conassets) (кд) – във:
запасов икокореномически контив (вж. икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасов икономически контив (вж. икономически ексосубстрат и икономически ексосуперстрат);
запасов икотехномически контив (вж. икотехномически ексосубстрат
и икотехномически ексосуперстрат);
запасов икоуниреномически контив (вж. икоуниреномически ексосубстрат и икоуниреномически ексосуперстрат);
икокореномически контив;
икономически контив;
икореномически контив;
икотехномически контив;
икоуниреномически контив;
субстатен икокореномически контив (вж. икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат);
субстатен икономически контив (вж. икономически ексосубстрат и
икономически ексосуперстрат);
субстатен икореномически контив (вж. икореномически ексосубстрат и
икореномически ексосуперстрат);
субстатен икотехномически контив (вж. икотехномически ексосубстрат и икотехномически ексосуперстрат);
субстатен икоуниреномически контив (вж. икоуниреномически ексосубстрат и икоуниреномически ексосуперстрат);
усърдностен икотехномически контив (вж. икотехномическа ексосъщина и икотехномическо ексопроявление);
феностен икокореномически контив (вж. икокореномическа ексосъщина
и икокореномическо ексопроявление);
феностен икономически контив (вж. икономическа ексосъщина и икономическо ексопроявление);
феностен икореномически контив (вж. икореномическа ексосъщина и
икореномическо ексопроявление);
феностен икотехномически контив (вж. икотехномическа ексосъщина и
икотехномическо ексопроявление);
феностен икоуниреномически контив (вж. икоуниреномическа ексосъщина и икоуниреномическо ексопроявление);
ценностен икономически контив (вж. икономическа ексосъщина и икономическо ексопроявление);
ценностностен икокореномически контив (вж. икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценностностен икореномически контив (вж. икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление);
ценностностен икоуниреномически контив (вж. икоуниреномическа ексосъщина и икоуниреномическо ексопроявление).
КОНТИНУУМ (continuum) (кд) – във:
изроден икономически континуум (вж. икономически континуум);
икономически континуум;
икономически пространствено-времеви континуум;
континуум на икономическо равновесие (вж. икономическо равновесие);
континиум на ликвидността (в макр.);
социален континуум (същото като социум).
КОНТИНУУМ НА ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ* (economic equilibrium continuum) – вж. икономическо равновесие.
КОНТИНИУМ НА ЛИКВИДНОСТТА (liquidity continuum) (в макр.) – непрекъснато множество от компоненти (или от части от тях) на паричните агрегати (в макр.), подредени в низходящ или възходящ ред на степените на тяхната ликвидност.
КОНТИТ (contite) (кд) – във:
икокореномически контит;
икономически контит;
икореномически контит;
икотехномически контит;
икоуниреномически контит;
типичен икокореномически контит;
типичен икономически контит;
типичен икореномически контит;
типичен икотехномически контит;
типичен икоуниреномически контит.
КОНТИТАНТ (contitant) (кд) – във:
икокореномически контитант;
икономически контитант;
икореномически контитант;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически контитант;
икоуниреномически контитант;
типичен икокореномически контитант;
типичен икономически контитант;
типичен икореномически контитант;
типичен икотехномически контитант;
типичен икоуниреномически контитант.
КОНТИТАТАТ (contitatate) (кд) – във:
икокореномически контитатат;
икономически контитатат;
икореномически контитатат;
икотехномически контитатат;
икоуниреномически контитатат;
типичен икокореномически контитатат;
типичен икономически контитатат;
типичен икореномически контитатат;
типичен икотехномически контитатат;
типичен икоуниреномически контитатат.
КОНТИТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contitatatic two-stage ecocorenomic multiad) – същото като икокореномически контитатат.
КОНТИТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА*
(contitatatic two-stage economic multiad) – същото като икономически контитатат.
КОНТИТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contitatatic two-stage ecorenomic multiad) – същото като икореномически
контитатат.
КОНТИТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contitatatic two-stage ecotechnomic multiad) – същото като икотехномически контитатат.
КОНТИТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contitatatic two-stage ecounirenomic multiad) – същото като икоуниреномически контитатат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНТИТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contitatatic two-stage typical ecocorenomic multiad) – същото
като типичен икокореномически контитатат.
КОНТИТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (contitatatic two-stage typical economic multiad) – същото като
типичен икономически контитатат.
КОНТИТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (contitatatic two-stage typical ecorenomic multiad) – същото като
типичен икореномически контитатат.
КОНТИТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (contitatatic two-stage typical ecotechnomic multiad) – същото като типичен икотехномически контитатат.
КОНТИТАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contitatatic two-stage typical ecounirenomic multiad) –
същото като типичен икоуниреномически контитатат.
КОНТИТАТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contitatatic
ecocorenomic multiad) (ки) – във:
контитататна двустепенна икокореномическа мултиада (същото като
икокореномически контитатат).
КОНТИТАТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contitatatic economic
multiad) (ки) – във:
контитататна двустепенна икономическа мултиада (същото като икономически контитатат).
КОНТИТАТАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contitatatic
ecorenomic multiad) (ки) – във:
контитататна двустепенна икореномическа мултиада (същото като
икореномически контитатат).
КОНТИТАТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contitatatic
ecotechnomic multiad) (ки) – във:
контитататна двустепенна икотехномическа мултиада (същото като
икотехномически контитатат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНТИТАТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contitatatic
ecounirenomic multiad) (ки) – във:
контитататна двустепенна икоуниреномическа мултиада (същото като
икоуниреномически контитатат).
КОНТИТАТАТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(contitatatic typical ecocorenomic multiad) (ки) – във:
контитататна двустепенна типична икокореномическа мултиада (същото като типичен икокореномически контитатат).
КОНТИТАТАТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contitatatic typical economic multiad) (ки) – във:
контитататна двустепенна типична икономическа мултиада (същото
като типичен икономически контитатат).
КОНТИТАТАТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contitatatic typical ecorenomic multiad) (ки) – във:
контитататна двустепенна типична икореномическа мултиада (същото като типичен икореномически контитатат).
КОНТИТАТАТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(contitatatic typical ecotechnomic multiad) (ки) – във:
контитататна двустепенна типична икотехномическа мултиада (същото като типичен икотехномически контитатат).
КОНТИТАТАТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(contitatatic typical ecounirenomic multiad) (ки) – във:
контитататна двустепенна типична икоуниреномическа мултиада
(същото като типичен икоуниреномически контитатат).
КОНТИФАНТ (contifant) (кд) – във:
икокореномически контифант;
икономически контифант;
икореномически контифант;
икотехномически контифант;
икоуниреномически контифант;
типичен икокореномически контифант;
типичен икономически контифант;
типичен икореномически контифант;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икотехномически контифант;
типичен икоуниреномически контифант.
КОНТИФАТ (contifate) (кд) – във:
икокореномически контифат;
икономически контифат;
икореномически контифат;
икотехномически контифат;
икоуниреномически контифат;
типичен икокореномически контифат;
типичен икономически контифат;
типичен икореномически контифат;
типичен икотехномически контифат;
типичен икоуниреномически контифат.
КОНТИФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contifatic one-stage ecocorenomic multiad) – същото като икокореномически контифат.
КОНТИФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА*
(contifatic one-stage economic multiad) – същото като икономически контифат.
КОНТИФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА*
(contifatic one-stage ecorenomic multiad) – същото като икореномически контифат.
КОНТИФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contifatic one-stage ecotechnomic multiad) – същото като икотехномически
контифат.
КОНТИФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contifatic one-stage ecounirenomic multiad) – същото като икоуниреномически контифат.
КОНТИФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contifatic one-stage typical ecocorenomic multiad) – същото
като типичен икокореномически контифат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНТИФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (contifatic one-stage typical economic multiad) – същото като типичен икономически контифат.
КОНТИФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (contifatic one-stage typical ecorenomic multiad) – същото като
типичен икореномически контифат.
КОНТИФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (contifatic one-stage typical ecotechnomic multiad) – същото като
типичен икотехномически контифат.
КОНТИФАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contifatic one-stage typical ecounirenomic multiad) –
същото като типичен икоуниреномически контифат.
КОНТИФАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(contifatic
ecocorenomic multiad) (ки) – във:
контифатна едностепенна икокореномическа мултиада (същото като
икокореномически контифат).
КОНТИФАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contifatic economic multiad) (ки) – във:
контифатна едностепенна икономическа мултиада (същото като икономически контифат).
КОНТИФАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contifatic ecorenomic
multiad) (ки) – във:
контифатна едностепенна икореномическа мултиада (същото като икореномически контифат).
КОНТИФАТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА
(contifatic
ecotechnomic multiad) (ки) – във:
контифатна едностепенна икотехномическа мултиада (същото като
икотехномически контифат).
КОНТИФАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ecounirenomic multiad) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------контифатна едностепенна икоуниреномическа мултиада (същото като
икоуниреномически контифат).
КОНТИФАТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contifatic typical ecocorenomic multiad) (ки) – във:
контифатна едностепенна типична икокореномическа мултиада (същото като типичен икокореномически контифат).
КОНТИФАТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contifatic
typical economic multiad) (ки) – във:
контифатна едностепенна типична икономическа мултиада (същото като типичен икономически контифат).
КОНТИФАТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contifatic typical ecorenomic multiad) (ки) – във:
контифатна едностепенна типична икореномическа мултиада (същото
като типичен икореномически контифат).
КОНТИФАТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contifatic typical ecotechnomic multiad) (ки) – във:
контифатна едностепенна типична икотехномическа мултиада (същото
като типичен икотехномически контифат).
КОНТИФАТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(contifatic typical ecounirenomic multiad) (ки) – във:
контифатна едностепенна типична икоуниреномическа мултиада (същото като типичен икоуниреномически контифат).
КОНТИФИКАНТ (contificant) (кд) – във:
икокореномически контификант;
икономически контификант;
икореномически контификант;
икотехномически контификант;
икоуниреномически контификант;
типичен икокореномически контификант;
типичен икономически контификант;
типичен икореномически контификант;
типичен икотехномически контификант;
типичен икоуниреномически контификант.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНТИФИКАТ (contituficat) (кд) – във:
икокореномически контификат;
икономически контификат;
икореномически контификат;
икотехномически контификат;
икоуниреномически контификат;
типичен икокореномически контификат;
типичен икономически контификат;
типичен икореномически контификат;
типичен икотехномически контификат;
типичен икоуниреномически контификат.
КОНТИФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contificatic two-stage ecocorenomic multiad) – същото като икокореномически контификат.
КОНТИФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА*
(contificatic two-stage economic multiad) – същото като икономически контификат.
КОНТИФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contificatic two-stage ecorenomic multiad) – същото като икореномически
контификат.
КОНТИФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contificatic two-stage ecotechnomic multiad) – същото като икотехномически контификат.
КОНТИФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contificatic two-stage ecounirenomic multiad) – същото като икоуниреномически контификат.
КОНТИФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contificatic two-stage typical ecocorenomic multiad) –
същото като типичен икокореномически контификат.
КОНТИФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (contificatic two-stage typical economic multiad) – същото като
типичен икономически контификат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНТИФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (contificatic two-stage typical ecorenomic multiad) – същото като
типичен икореномически контификат.
КОНТИФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА* (contificatic two-stage typical ecotechnomic multiad) – същото
като типичен икотехномически контификат.
КОНТИФИКАТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (contificatic two-stage typical ecounirenomic multiad) –
същото като типичен икоуниреномически контификат.
КОНТИФИКАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contificatic
ecocorenomic multiad) (ки) – във:
контификатна двустепенна икокореномическа мултиада (същото като
икокореномически контификат).
КОНТИФИКАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contificatic economic
multiad) (ки) – във:
контификатна двустепенна икономическа мултиада (същото като икономически контификат).
КОНТИФИКАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contificatic
ecorenomic multiad) (ки) – във:
контификатна двустепенна икореномическа мултиада (същото като икореномически контификат).
КОНТИФИКАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contificatic
ecotechnomic multiad) (ки) – във:
контификатна двустепенна икотехномическа мултиада (същото като
икотехномически контификат).
КОНТИФИКАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contificatic
ecouninomic multiad) (ки) – във:
контификатна двустепенна икоуниреномическа мултиада (същото като
икоуниреномически контификат).
КОНТИФИКАТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(contificatic typical ecocorenomic multiad) (ки) – във:
25

853

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНСУНОМИКА
до КРАТЪК СРОК (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------контификатна двустепенна типична икокореномическа мултиада (същото като типичен икокореномически контификат).
КОНТИФИКАТНА
ТИПИЧНА
ИКОНОМИЧЕСКА
МУЛТИАДА
(contificatic typical economic multiad) (ки) – във:
контификатна двустепенна типична икономическа мултиада (същото
като типичен икономически контификат).
КОНТИФИКАТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (contificatic typical ecorenomic multiad) (ки) – във:
контификатна двустепенна типична икореномическа мултиада (същото
като типичен икореномически контификат).
КОНТИФИКАТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(contificatic typical ecotechnomic multiad) (ки) – във:
контификатна двустепенна типична икотехномическа мултиада (същото като типичен икотехномически контификат).
КОНТИФИКАТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(contificatic typical ecounirenomic multiad) (ки) – във:
контификатна двустепенна типична икоуниреномическа мултиада (същото като типичен икоуниреномически контификат).
КОНТРАВАРИАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНЗОР* (coumtervariant economic tensor) – вж. икономически тензор (математическа интерпретация).
КОНТРАКТ (contract) (кд) – във:
фючърен контракт (в макр.).
КОНТРАКЦИЯ (contraction) (в макр.), свиване (в макр.), – според теорията
на А. Бърнз и У. Митчел за фазите на бизнес цикъла (в макр.) е една от относително по-продължителните фази на бизнес цикъла (в макр.), която се простира между краткотрайните циклични фази на рецесията (в макр.) [същото
като спад (в макр.)] и оживлението (в макр.) и при която реалният обем на
производството [на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.)] намалява.
Между контрацията и оживлението се разполага дъното (в макр.) [същото като низина (в макр.)], което е една от двете критични точки на бизнес цикъла (в
макр.) (една от двете преломни икономически точки) според тази теория. Според съвременната теория за фазите на бизнес цикъла (в макр.), контракцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е по-продължителна и заключителна подфаза (също на намаляване на реалния
брутен вътрешен продукт) на рецесията (в макр.), която се простира от приключването на по-краткотрайната начална подфаза на рецесията [това е подфазата на кризата (в макр.), характеризираща се със стремително спадане на реалния брутен вътрешен продукт] до цикличната точкова фаза на дъното (в
макр.) [същото като низина (в макр.)].
КОНТРАКЦИЯ (contraction) (кд) – във:
икономическа контракция (същото като контракция в икономическия цикъл);
контракция (в макр.);
контракция в икономическия цикъл.
КОНТРАКЦИЯ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ (contraction in the
economic cycle), икономическа контракция, икономически спад, – фаза на
икономическия цикъл, в която е налице процес на намаляване на цикличната
икономическа величина (на изходната икономическа величина, респ. на вътрешно икономическо въздействие, на цикличната икономическа система).
Един от подпериодите на икономическия цикъл.
КОНТРАРНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ* (contrary
economic contraposition /opposite/) – икономическа противоположност
(economic contraposition /opposite/), при която се съпоставят общоутвърдително икономическо съждение и общоотрицателно икономическо съждение, изказани по отношение на всички икономически предмети (в т.ч. и икономически
явления, икономически процеси, икономически обекти, икономически системи)
от един и същ икономически клас (вж. контрарно икономическо отношение).
Двете контрани икономически съждения, взети заедно, могат да се окажат неистинни. Затова при оперирането с контрарни икономически съждения трябва
да се вземат под внивание следните правила: (1) от истинността на едното от
контрарните икономически съждения следва неистинността на другото; (2) от
неистинността на едното от контрарните икономически съждения не може да
се направи заключение за истинността на другото: то може да бъде както истинно, така и неистинно.
КОНТРАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (contrary economic
relation) – отношение между противни (респ. противоположни) икономически
съждения (респ. икономически понятия), които съвместно не могат да бъдат
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------истинни (ако едното е истинно, то другото е неистинно), но двете заедно могат
да бъдат неистинни. Ако е известно, че дадено икономическо съждение е истинно, тогава контрарното на него икономическо съждение е неистинно; но
ако е известно, че дадено икономическо съждение е неистинно, то от това не
може да се направи заключението, че контрарното на него икономическо съждение е истинно или неистинно.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ (control on the
economic information) – четвъртата фаза на цикъла на икономическото управление в кибернетичната икономическа система. Представлява контрол върху
данните, получавани от предаването на икономическата информация, т.е.
контрол върху изпълнението на икономическия план и икономическата програма на системата. Той се осъществява от управляващата икономическа подсистема посредством обратната икономическа връзка. Тя следи за дейността
на управляваната икономическа подсистема (чието функциониране се представя от преработването на икономическата информация) (вж. икономическа
информация) и регулира нейното поведение, а от там и поведението на икономическа система в нейната цялост. Управляващата икономическа подсистема
чрез обратната връзка изпраща към управляваната икономическа подсистема
коригиращи въздействия, които елиминират различията между фактическото и
програмираното икономическо поведение, така че системата да продължава да
се придържа към постигането на икономическата цел. По този начин контролът затваря цикъла на икономическото управление. Вж. модел на цикъла на
икономическото управление.
КОНТРОЛ ВЪРХУ КРЕДИТА (credit controls) (ки) – във:
избирателен контрол върху кредита (в макр.).
КОНТРОЛИРАНА ДЕВАЛВАЦИЯ (controlled devaluation) (в межд.) – същото като управлявана девалвация (в межд.).
КОНТРОЛИРАНА РЕВАЛОРИЗАЦИЯ (controlled revaluation) (в межд.) –
същото като управлявана ревалоризация (в межд.).
КОНТРОЛИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (balance of payments country-controlled equilibration
/adjustment/) (в межд.) – същото като индуцирано уравновесяване на платежния баланс (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНТРОЛИРАНО УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС
(balance of payments controlled equilibration /adjustment/) (ки) – във:
контролирано от държавата уравновесяване на платежния баланс (в
межд.) (същото като индуцирано уравновесяване на платежния баланс (в
межд.)).
КОНТРОЛЬОР НА ПАРИЧНОТО ОБРЪЩЕНИЕ (controller of the currehcy)
(в макр.) (в САЩ) – институция, на която е предоставено правото да издава
чартъри за национални банки (в макр.) и да регулира и да контролира тяхната
дейност в САЩ. Назначава се от президента на САЩ.
КОНТУИТ (contuite) (кд) – във:
икокореномически контуит;
икономически контуит;
икореномически контуит;
икотехномически контуит;
икоуниреномически контуит;
типичен икокореномически контуит;
типичен икономически контуит;
типичен икореномически контуит;
типичен икотехномически контуит;
типичен икоуниреномически контуит.
КОНТУР (contour /circuit/) (кд) – във:
дестабилизиращ икономически контур (вж. дестабилизиращо регулиращо
икономическо въздействие);
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;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ендогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур с нерегулируемо метарегулиране;
ендогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур с регулируемо метарегулиране;
затворен /сключен/ икономически контур;
затворен контур на икономическото регулиране (вж. комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система);
затворен контур на икономическото управление (вж. комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система);
икономически контур;
контур на общественото безразличие \същото като крива на общественото безразличие (в микр.);
преплетен икономически информационен контур;
преплетен икономически информационен контур с нерегулируемо метарегулиране;
преплетен икономически информационен контур с регулируемо метарегулиране;
разтворен /отворен/ икономически контур;
стабилизиращ икономически контур (вж. стабилизиращо регулиращо
икономическо въздействие).
усукан затворен икономически контур (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
КОНТУР НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ (circuit of the economic
regulation) (ки) – във:
затворен контур на икономическото регулиране (вж. комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система).
КОНТУР НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ (circuit of the
economic management /control/) (ки) – във:
затворен контур на икономическото управление (вж. комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНТУР НА ОБЩЕСТВЕНОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (social indifference
contour) (в микр.) – същото като крива на общественото безразличие (в микр.).
КОНТУР С МЕТАРЕГУЛИРУЕМО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (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.
КОНТУР С НЕРЕГУЛИРУЕМО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (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;
преплетен икономически информационен контур с нерегулируемо метарегулиране.
КОНТУР С РЕГУЛИРУЕМО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (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.
КОНУС (cone) (ки) – във:
изпъкнал икономически конус;
изпъкнал многостенен икономически конус;
наложен на множество изпъкнал икономически конус (същото като
коническа обвивка на икономическото множество; вж. изпъкнал икономически конус);
производствен икономически конус;
технологичен икономически конус (същото като производствен икономически конус).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНФАНТ (confante) (кд) – във:
икокореномически конфант;
икономически конфант;
икореномически конфант;
икотехномически конфант;
икоуниреномически конфант;
типичен икокореномически конфант;
типичен икономически конфант;
типичен икореномически конфант;
типичен икотехномически конфант;
типичен икоуниреномически конфант.
КОНФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(confantic one-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически конфант.
КОНФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(confantic one-stage economic monad) – същото като икономически конфант.
КОНФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(confantic one-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически конфант.
КОНФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(confantic one-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически конфант.
КОНФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (confantic one-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически конфант.
КОНФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (confantic one-stage typical ecocorenomic monad) – същото като типичен икокореномически конфант.
КОНФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (confantic one-stage typical economic monad) – същото като типичен
икономически конфант.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (confantic one-stage typical ecorenomic monad) – същото като типичен икореномически конфант.
КОНФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (confantic one-stage typical ecotechnomic monad) – същото като типичен икотехномически конфант.
КОНФАНТНА ЕДНОСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (confantic one-stage typical ecounirenomic monad) – същото като
типичен икоуниреномически конфант.
КОНФАНТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (confantic ecocorenomic
monad) (ки) – във:
конфантна едностепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически конфант).
КОНФАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (confantic economic monad)
(ки) – във:
конфантна едностепенна икономическа монада (същото като икономически конфант).
КОНФАНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (confantic ecorenomic monad) (ки) – във:
конфантна едностепенна икореномическа монада (същото като икореномически конфант).
КОНФАНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (confantic ecojechnomic
monad) (ки) – във:
конфантна едностепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически конфант).
КОНФАНТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (confantic ecounirenomic monad) (ки) – във:
конфантна едностепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически конфант).
КОНФАНТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (confantic
typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конфантна едностепенна типична икокореномическа монада (същото като типичен икокореномически конфант).
КОНФАНТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (confantic typical
economic monad) (ки) – във:
конфантна едностепенна типична икономическа монада (същото като
типичен икономически конфант).
КОНФАНТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (confantic
typical ecorenomic monad) (ки) – във:
конфантна едностепенна типична икореномическа монада (същото като
типичен икореномически конфант).
КОНФАНТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (confantic
typical ecotechnomic monad) (ки) – във:
конфантна едностепенна типична икотехномическа монада (същото като типичен икотехномически конфант).
КОНФАНТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (confantic typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
конфантна едностепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като типичен икоуниреномически конфант).
КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД В ЯМАЙКА ОТ 1976 Г. (International Monetary Fund Conference at Jamaica of 1976) (в
межд.) – форум на Международния валутен фонд - МВФ (в межд.), който е
проведен през януари 1976 г. в Кингстън (Ямайка). С приетото от конференцията второ допълнение (втора поправка) към устава на МВФ се узаконяват сложилата се нова система на управлявано плаване (в межд.) на валутните курсове (в межд.) и премахването на официалната цена на златото. С последното се
потвърждава обстоятелството, че действуващата вече система на управлявано
плаване на валутните курсове е международна валутна система при валутен еталон (international monetary system in the presense of exchange standart)
(в межд.). Конференцията извежда необходимостта от повишаване на значението на специалните права на тираж (в межд.), като приема декларация за
тяхното превръщане в основно международно резервно средство (principal
international reserve asset) (в межд.). Според Второто допълнение страните
членки сами решават дали да привържат паричната си единица към специал34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ните права на тираж (в межд.) или към друга валута (в межд.) (но не и към
златото), дали да сключат споразумение за валутно сътрудничество с други
страни членки на МВФ или да използуват алтернативни валутнокурсови механизми.
КОНФИГУРАЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (configurational economic space) – съвкупност от всички възможни положения на дадена икономическа система; икономическо многообразие, към което фазовото
пространство на състоянията на икономическата система (вж. и фазово
пространство на икономическата система) е допирателно икономическо
разслоение* (tangential economic bundle) или кодопирателно икономическо
разслоение* (co-tangential economic bundle) в случай на динамика на икономическа система с холономни идеални икономически връзки* (holonomic ideal
economic connections), които явно не са зависими от времето. Определена точка от конфигурационното икономическо пространство показва (или задава)
разположението на икономическата система, като допирателната към тази точка показва скоростта на движението на икономическата система [т.е. скоростта
на изменението на конфигурацията на икономическата система* (economic
system configuration)], а кодопирателната към същата точка показва импулсите на икономическата система* (economic system impulses). Вж. и холономна икономическа система.
КОНФИГУРАЦИЯ (configuration) (кд) – във:
входна изоингредиентна икономическа конфигурация (същото като входна
икономическа изокванта);
входна изоквантна икономическа конфигурация (същото като входна икономическа изокванта);
възпроизводствена икономическа конфигурация;
възпроизводствена конфигурация;
възпроизводствена пазарно-икономическа конфигурация;
възпроизводствена стопанска конфигурация;
възпроизводствена финансово-пазарно-икономическа конфигурация.
изоингредиентна икономическа конфигурация (същото като икономическа
изокванта);
изоквантна икономическа конфигурация (същото като икономическа изокванта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходна изоингредиентна икономическа конфигурация (същото като изходна икономическа изокванта);
изходна изоквантна икономическа конфигурация (същото като изходна
икономическа изокванта);
икономическа конфигурация (вж. и устойчивост на икономическата игра);
индивидуално-рационална икономическа конфигурация в икономическите игри (вж. устойчивост на икономическата игра);
коалиционно-рационална икономическа конфигурация в икономическите игри (вж. устойчивост на икономическата игра);
конфигурация на икономическото безразличие;
конфигурация на индивидуалното икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
конфигурация на общественото безразличие (в микр.);
конфигурация на потребителското икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото производителско икономическо безразличие;
конфигурация на производителското икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
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;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на стойностното производителско икономическо
безразличие;
крива конфигурация на ценностното икономическо безразличие;
полезностна изофакторна икономическа конфигурация (в микр.) (същото
като полезнтостна икономическа изофактора (в микр.));
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 конфигурация на паричното икономическо безразличие;
права конфигурация на приходното производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото парично икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------права конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие;
продуктова изополезностна икономическа конфигурация (в микр.) (същото като продуктова икономическа изополезноста (в микр.));
продуктова изостойностна икономическа конфигурация (същото като
продуктова икономическа изостойноста (в микр.).);
продуктова изоценностна икономическа конфигурация (същото като продуктова икономическа изоценноста (в микр.));
резултатна изоресурсна икономическа конфигурация (същото като резултатна икономическа изокванта);
ресурсна изорезултатна икономическа конфигурация (същото като ресурсна икономическа изокванта);
стойностна изофакторна икономическа конфигурация (в микр.) (същото
като стойностна икономическа изофактора (в микр.));
същностна изофеноменна икономическа конфигурация (същото като същностна икономическа изокванта);
факторна изопродуктова икономическа конфигурация (в микр.) (същото
като факторна икономическа изопродукта (в микр.));
феноменна изосъщностна икономическа конфигурация (същото като феноменна икономическа изокванта);
ценностна изофакторна икономическа конфигурация (същото като ценностна икономическа изофактора (в микр.)).
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (economic indifference configuration) – множество от икономически точки в пространството на икономическите блага (в т.ч. и в пространството на икономическите продукти) под формата на геометрична икономическа конфигурация
(крива или права), всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един вид икономически блага (в т.ч. и икономически продукти), като всички комбинации
(точки) от тази конфигурация са взаимно безразлични за дадена възпроизводствена икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя (вж.
икономическо безразличие) по отношение на някакъв критерий (стойност, полезност, приход, разход и други). Конфигурацията на икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е частен случай на
конфигурацията на безразличието* (indifference configuration). Тя експлицира множството на икономическото безразличие, като: (1) при два вида блага
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е същото като линия на икономическото безразличие (в т.ч. крива на ценностното икономическо безразличие и права на паричното икономическо безразличие); (2) при три вида блага е същото като повърхнина на икономическото безразличие (в т.ч. крива повърхнина на ценностното икономическо безразличие и
равнина на паричното икономическо безразличие); (3) при повече от три вида
блага е същото като хиперповърхнина на икономическото безразличие (в т.ч.
крива хиперповърхнина на ценностното икономическо безразличие и хиперравнина на паричното икономическо безразличие). Така че според броя на видовете блага конфигурацията на икономическото безразличие има три разновидности: линия на икономическото безразличие, повърхнина на икономическото безразличие и хиперповърхнина на икономическото безразличие. Нейна
разновидност е конфигурацията на продуктовото икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на конфигурацията на икономическото безразличие са още:
(1) конфигурацията на производителското икономическо безразличие
(чиито разновидности са линията на производителското икономическо безразличие, повърхнината на производителското икономическо безразличие и
хиперповърхнината на производителското икономическо безразличие), в т.ч.
(а) кривата конфигурация на стойностното производителско икономическо
безразличие (чиито разновидности са кривата на стойностното производителско икономическо безразличие, кривата повърхншина на стойностното
производителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхншина на
стойностното производителско икономическо безразличие) и (б) правата
конфигурация на приходното производителско икономическо безразличие (чиито разновидности са правата на приходното производителско икономическо
безразличие, равнината на приходното производителско икономическо безразличие и хиперравнината на приходното производителско икономическо
безразличие);
(2) конфигурацията на потребителското икономическо безразличие (чиито разновидности са линията на потребителското икономическо безразличие, повърхнината на потребителското икономическо безразличие и хиперповърхнината на потребителското икономическо безразличие), в т.ч. (а) кривата конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата на полезностното потребителско икономическо безразличие, кривата повърхншина на полезностното потребителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхншина на полезностното потребителско икономическо безразличие) и (б) правата конфигурация на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходното потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности
са правата на разходното потребителско икономическо безразличие, равнината на разходното потребителско икономическо безразличие и хиперравнината на разходното потребителско икономическо безразличие);
Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание разновидности на конфигурацията на
икономическото безразличие са също (1) кривата конфигурация на ценностното икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата на ценностното икономическо безразличие, кривата повърхнина на ценностното икономическо безразличие и кривата хиперповърхнина на ценностното икономическо безразличие), в т.ч. (а) кривата конфигурация на стойностното производителско икономическо безразличие и (б) кривата конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие, и (2) правата конфигурация на паричното икономическо безразличие (чиито разновидности са правата на паричното икономическо безразличие, равнината на паричното икономическо безразличие и хиперравнината на паричното икономическо безразличие ), в т.ч. (а) правата конфигурация на приходното производителско икономическо безразличие и (б) правата конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) конфигурация на индивидуалното икономическо безразличие (чиито
разновидности са линията на индивидуалното икономическо безразличие, повърхнината на индивидуалното икономическо безразличие и хиперповърхнината на индивидуалното икономическо безразличие), в т.ч. и (а) конфигурация
на индивидуалното производителско икономическо безразличие и (б) конфигурация на индивидуалното потребителско безразличие);
(2) конфигурация на фирменото икономическо безразличие* (firm
economic indifference configuration) [чиито разновидности са линията на фирменото икономическо безразличие* (firm economic indifference line), повърхнината на фирменото икономическо безразличие* (firm economic
indifference surface) и хиперповърхнината на фирменото икономическо безразличие* (firm economic indifference hypersurface)], в т.ч. и (а) конфигурация
на фирменото производителско икономическо безразличие* (firm producer’s
economic indifference configuration)] и (б) конфигурация на фирменото потребителско икономическо безразличие* (firm consumer’s economic
indifference configuration)];
40

868

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНСУНОМИКА
до КРАТЪК СРОК (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) конфигурация на общественото икономическо безразличие* (social
economic indifference configuration) [чиито разновидности са линията на общественото икономическо безразличие* (social economic indifference line),
повърхнината на общественото икономическо безразличие* (social
economic indifference surface) и хиперповърхнината на общественото икономическо безразличие* (social economic indifference hypersurface)], в т.ч. и (а)
конфигурация на общественото производителско икономическо безразличие* (social producer’s economic indifference configuration)] и (б) конфигурация
на общественото потребителско икономическо безразличие* (social
consumer’s economic indifference configuration)].
Ако не е посочено друго, под конфигурация на икономическото безразличие обикновено се подразбира конфигурацията на индивидуалното икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (economic
indifference configuration) (ки) – във:
конфигурация на икономическото безразличие;
конфигурация на индивидуалното икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
конфигурация на потребителското икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото производителско икономическо безразличие;
конфигурация на производителското икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на индивидуалното продуктово 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 конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на стойностното производителско икономическо
безразличие;
крива конфигурация на ценностното 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 конфигурация на паричното икономическо безразличие;
права конфигурация на приходното производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото парично икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------права конфигурация на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual economic indifference configuration) – множество от
икономически точки в пространството на икономическите блага (в т.ч. и в
пространството на икономическите продукти) под формата на геометрична
икономическа конфигурация (крива или права), всяка една от които (точки)
представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един вид икономически блага (в т.ч. и икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно
безразлични за даден индивид като икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя (вж. индивидуално икономическо безразличие) по отношение на някакъв критерий (стойност, полезност, приход, разход и други).
Конфигурацията на индивидуалното икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е частен случай на конфигурацията на
индивидуалното безразличие* (individual indifference configuration). Тя експлицира множството на индивидуалното икономическо безразличие, като: (1)
при два вида блага е същото като линия на индивидуалното икономическо безразличие (в т.ч. крива на индивидуалното ценностно икономическо безразличие и права на индивидуалното парично икономическо безразличие); (2) при
три вида блага е същото като повърхнина на индивидуалното икономическо
безразличие (в т.ч. крива повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие и равнина на индивидуалното парично икономическо безразличие); (3) при повече от три вида блага е същото като хиперповърхнина на индивидуалното икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие и хиперравнина индивидуалното на парично икономическо безразличие). Така че според броя на видовете блага конфигурацията на индивидуалното икономическо безразличие има
три разновидности: линия на индивидуалното икономическо безразличие, повърхнина на индивидуалното икономическо безразличие и хиперповърхнина
на индивидуалното икономическо безразличие. Нейна разновидност е конфигурацията на продуктовото икономическо безразличие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на конфигурацията на индивидуалното икономическо безразличие са
още:
(1) конфигурацията на индивидуалното производителско икономическо
безразличие (чиито разновидности са линията на индивидуалното производителско икономическо безразличие, повърхнината на индивидуалното производителско икономическо безразличие и хиперповърхнината на индивидуалното
производителско икономическо безразличие), в т.ч. (а) кривата конфигурация
на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие
(чиито разновидности са кривата на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие, кривата повърхншина на индивидуалното
стойностно производителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхншина на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие) и (б) правата конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие (чиито разновидности са правата на
индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие, равнината на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие и хиперравнината на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие);
(2) конфигурацията на индивидуалното потребителско икономическо
безразличие (чиито разновидности са линията на индивидуалното потребителско икономическо безразличие, повърхнината на индивидуалното потребителско икономическо безразличие и хиперповърхнината на индивидуалното
потребителско икономическо безразличие), в т.ч. (а) кривата конфигурация на
индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие, кривата повърхншина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхншина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие) и (б) правата конфигурация на индивидуалното разходно потребителско
икономическо безразличие (чиито разновидности са правата на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие, равнината на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие и хиперравнината на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие);
Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание разновидности на конфигурацията на
индивидуалното икономическо безразличие са също (1) кривата конфигурация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на индивидуалното ценностно икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата на индивидуалното ценностно икономическо безразличие, кривата повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие и
кривата хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие), в т.ч. (а) кривата конфигурация на индивидуалното стойностно
производителско икономическо безразличие и (б) кривата конфигурация на
индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие, и (2)
правата конфигурация на индивидуалното парично икономическо безразличие
(чиито разновидности са правата на индивидуалното парично икономическо
безразличие, равнината на индивидуалното парично икономическо безразличие
и хиперравнината на индивидуалното парично икономическо безразличие ), в
т.ч. (а) правата конфигурация на индивидуалното приходно производителско
икономическо безразличие и (б) правата конфигурация на индивидуалното
разходно потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual economic indifference configuration) (ки) – във:
конфигурация на индивидуалното икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
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;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на индивидуалното ценностно 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.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПАРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual monetary economic indifference
configuration) (ки) – във:
права конфигурация на индивидуалното парично икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual utility economic indifference
configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual consumer’s economic
indifference configuration) – множество от икономически точки в пространството на потребителните икономически блага (в т.ч. и в пространството на
потребителните икономически продукти) под формата на геометрична икономическа конфигурация (крива или права), всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от
46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------повече от един вид икономически блага (в т.ч. и икономически продукти), като
всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно безразлични за
даден индивид потребител като икономическа единица (вж. индивидуално потребителско икономическо безразличие) по отношение на някакъв критерий
(полезност, разход и други). Конфигурацията на индивидуалното потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси
и е частен случай на конфигурацията на индивидуалното потребителско
безразличие* (individual consumer’s indifference configuration). Разновидност е
на конфигурацията на индивидуалното икономическо безразличие. Тя експлицира множството на индивидуалното потребителско икономическо безразличие, като: (1) при два вида блага е същото като линия на индивидуалното
потребителско икономическо безразличие (в т.ч. крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие и права на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие); (2) при три вида
блага е същото като повърхнина на индивидуалното потребителско икономическо безразличие (в т.ч. крива повърхнина на индивидуалното полезностно
потребителско икономическо безразличие и равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие); (3) при повече от три вида
блага е същото като хиперповърхнина на индивидуалното потребителско икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие и хиперравнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие). Така че според броя на видовете блага конфигурацията на индивидуалното потребителско
икономическо безразличие има три разновидности: линия на индивидуалното
потребителско икономическо безразличие, повърхнина на индивидуалното
потребителско икономическо безразличие и хиперповърхнина на индивидуалното потребителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е конфигурацията на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание разновидности на конфигурацията на
индивидуалното потребителско икономическо безразличие са също (1) кривата конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие, кривата повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско ико47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо безразличие) и (2) правата конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са правата на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие,
равнината на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие и хиперравнината на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие).
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual consumer’s economic indifference configuration) (ки) – във:
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;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРИХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual revenue economic indifference configuration) (ки) – във:
права конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product economic indifference
configuration) – множество от икономически точки в пространството на икономическите продукти под формата на геометрична икономическа конфигурация (крива или права), всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един вид
икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази конфигура48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция са взаимно безразлични за даден индивид като икономическа единица, в
т.ч. и за производителя и за потребителя (вж. индивидуално продуктово икономическо безразличие) по отношение на някакъв критерий (стойност, полезност, приход, разход и други). Конфигурацията на индивидуалното продуктово икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси
и е частен случай на конфигурацията на индивидуалното продуктово безразличие* (individual product indifference configuration). Разновидност е на
конфигурацията на индивидуалното икономическото безразличие. Тя експлицира множството на индивидуалното продуктово икономическо безразличие,
като: (1) при два вида продукти е същото като линия на индивидуалното продуктово икономическо безразличие (в т.ч. крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие и права на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие); (2) при три вида продукти е същото
като повърхнина на индивидуалното продуктово икономическо безразличие (в
т.ч. крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие и равнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие); (3) при повече от три вида продукти е същото като хиперповърхнина на индивидуалното продуктово икономическо безразличие (в т.ч.
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие и хиперравнина на индивидуалното продуктово парично
икономическо безразличие). Така че според броя на видовете блага конфигурацията на индивидуалното продуктово икономическо безразличие има три разновидности: линия на индивидуалното продуктово икономическо безразличие,
повърхнина на индивидуалното продуктово икономическо безразличие и хиперповърхнина на индивидуалното продуктово икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на линията на индивидуалното продуктово икономическо безразличие са още:
(1) конфигурацията на индивидуалното продуктово производителско
икономическо безразличие (чиито разновидности са линията на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие, повърхнината на
индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие и
хиперповърхнината на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие), в т.ч. (а) кривата конфигурация на индивидуалното
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие (чиито
разновидности са кривата на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие, кривата повърхншина на индивидуал49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие и
кривата хиперповърхншина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие) и (б) правата конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие
(чиито разновидности са правата на индивидуалното продуктово приходно
производителско икономическо безразличие, равнината на индивидуалното
продуктово приходно производителско икономическо безразличие и хиперравнината на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие);
(2) конфигурацията на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са линията на индивидуалното
продуктово потребителско икономическо безразличие, повърхнината на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие и хиперповърхнината на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие), в т.ч. (а) кривата конфигурация на индивидуалното продуктово
полезностно потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности
са кривата на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие, кривата повърхншина на индивидуалното продуктово
полезностно потребителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхншина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие) и (б) правата конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са правата на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие, равнината на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие и хиперравнината на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие);
Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание разновидности на конфигурацията на
индивидуалното продуктово икономическо безразличие са също (1) кривата
конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата на индивидуалното продуктово
ценностно икономическо безразличие, кривата повърхнина на индивидуално
продуктовото ценностно икономическо безразличие и кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие), в
т.ч. (а) кривата конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно
производителско икономическо безразличие и (б) кривата конфигурация на
индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо без50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------различие, и (2) правата конфигурация на индивидуалното продуктово парично
икономическо безразличие (чиито разновидности са правата на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие, равнината на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие и хиперравнината на
индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие ), в т.ч. (а)
правата конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие и (б) правата конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product economic indifference
configuration) (ки) – във:
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;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product
consumer’s economic indifference configuration) – множество от икономически
точки в пространството на потребителните икономически продукти) под
формата на геометрична икономическа конфигурация (крива или права), всяка
една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един вид икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно безразлични
за даден индивид потребител като икономическа единица (вж. индивидуално
51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктово потребителско икономическо безразличие) по отношение на някакъв критерий (полезност, разход и други). Конфигурацията на индивидуалното
продуктово потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон
към координатните оси. Тяе частен случай на конфигурацията на индивидуалното продуктво потребителско безразличие* (individual product
consumer’s indifference configuration) и е разновидност едновременно на конфигурацията на индивидуалното продуктово икономическо безразличие и
конфигурацията на индивидуалното потребителско икономическо безразличие. Тя експлицира множството на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие, като: (1) при два вида продукти е същото
като линия на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие (в т.ч. крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие и права на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие); (2) при три вида блага е същото като повърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие (в т.ч. крива повърхнина на индивидуалното продуктово
полезностно потребителско икономическо безразличие и равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие); (3)
при повече от три вида блага е същото като хиперповърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие и хиперравнина на индивидуалното продуктово
разходно потребителско икономическо безразличие). Така че според броя на
видовете блага конфигурацията на индивидуалното продуктово потребителско
икономическо безразличие има три разновидности: линия на индивидуалното
продуктово потребителско икономическо безразличие, повърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие и хиперповърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание разновидности на конфигурацията на
индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие са също (1) кривата конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата
на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо
безразличие, кривата повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхнина на ин52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие) и (2) правата конфигурация на индивидуалното продуктово разходно
потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са правата
на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие, равнината на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие и хиперравнината на индивидуалното продуктово
разходно потребителско икономическо безразличие).
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product
consumer’s economic indifference configuration) (ки) – във:
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product
producer’s economic indifference configuration) – множество от икономически
точки в пространството на икономическите продукти под формата на геометрична икономическа конфигурация (крива или права), всяка една от които
(точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици
множество от повече от един вид икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно безразлични за даден индивид
производител като икономическа единица (вж. индивидуално продуктово производителско икономическо безразличие) по отношение на някакъв критерий
(стойност, приход и други). Конфигурацията на индивидуалното продуктово
производителско икономическото безразличие има отрицателен наклон към
координатните оси и е частен случай на конфигурацията на индивидуалното
продуктово производителско безразличие* (individual product producer’s
indifference configuration). Разновидност е на конфигурацията на индивидуалното производителско икономическо безразличие. Тя експлицира множството на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие, като: (1) при два вида продукти е същото като линия на индивидуалното
продуктово производителско икономическо безразличие (в т.ч. крива на инди53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видуалното продуктово ценностно производителско икономическо безразличие и права на индивидуалното продуктово парично производителско икономическо безразличие); (2) при три вида блага е същото като повърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие (в т.ч.
крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно производителско
икономическо безразличие и равнина на индивидуалното продуктово парично
производителско парично икономическо безразличие); (3) при повече от три
вида блага е същото като хиперповърхнина на индивидуалното продуктово
производителско икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на
индивидуалното продуктово ценностно производителско икономическо безразличие и хиперравнина на индивидуалното продуктово парично производителското икономическо безразличие). Така че според броя на видовете блага
конфигурацията на индивидуалното производителско икономическо безразличие има три разновидности: линия на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие, повърхнина на индивидуалното продуктово
производителско икономическо безразличие и хиперповърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание разновидности на конфигурацията на
индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие са
също (1) кривата конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно
производителско икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата
на индивидуалното продуктово ценностно производителско икономическо
безразличие, кривата повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно
производителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхнина на
индивидуалното продуктово ценностно производителско икономическо безразличие) и (2) правата конфигурация на индивидуалното продуктово парично
производителско икономическо безразличие (чиито разновидности са правата
на индивидуалното продуктово парично производителско икономическо безразличие, равнината на индивидуалното продуктово парично производителско икономическо безразличие и хиперравнината на индивидуалното продуктово парично производителско икономическо безразличие).
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product
producer’s economic indifference configuration) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual producer’s economic
indifference configuration) – множество от икономически точки в пространството на икономическите блага (в т.ч. и в пространството на икономическите
продукти) под формата на геометрична икономическа конфигурация (крива
или права), всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от
измерени в специфични единици множество от повече от един вид икономически блага (в т.ч. и икономически продукти), като всички комбинации (точки)
от тази конфигурация са взаимно безразлични за даден индивид производител
като икономическа единица (вж. индивидуално производителско икономическо
безразличие) по отношение на някакъв критерий (стойност, приход и други).
Конфигурацията на индивидуалното производителско икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е частен случай на
конфигурацията на индивидуалното производителско безразличие* (individual producer’s indifference configuration). Разновидност е на конфигурацията
на индивидуалното икономическо безразличие. Тя експлицира множството на
производителското икономическо безразличие, като: (1) при два вида блага е
същото като линия на индивидуалното производителско икономическо безразличие (в т.ч. крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие и права на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие); (2) при три вида блага е същото като повърхнина на
индивидуалното производителско икономическо безразличие (в т.ч. крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие и равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие); (3) при повече от три вида блага е същото като хиперповърхнина на индивидуалното производителско икономическо безразличие (в
т.ч. крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие и хиперравнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие). Така че според броя на видовете блага
конфигурацията на индивидуалното производителско икономическо безразли55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чие има три разновидности: линия на индивидуалното производителско икономическо безразличие, повърхнина на индивидуалното производителско икономическо безразличие и хиперповърхнина на индивидуалното производителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е конфигурацията на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание разновидности на конфигурацията на
индивидуалното производителско икономическо безразличие са също (1) кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата на индивидуалното
стойностно производителско икономическо безразличие, кривата повърхнина
на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие и
кривата хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие) и (2) правата конфигурация на индивидуалното
приходно производителско икономическо безразличие (чиито разновидности са
правата на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие, равнината на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие и хиперравнината на индивидуално приходното производителско икономическо безразличие).
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product
producer’s economic indifference configuration) (ки) – във:
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;
права конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО РАЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual expense economic indifference
configuration) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual value economic indifference configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual worth economic indifference configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (social
indifference configuration) (в микр.) – икономическа конфигурация с отрицателен наклон, разположена в пространството на икономическите полезности,
при всяка икономическа точка от която равнището на общественото благосъстояние (в микр.) остава постоянно. Всяка точка от конфигурацията на общественото благосъстояние представлява комбинация от общите икономически полезности на съвкупност от потребители, която осигурява едно и също
обществено благосъстояние. Затова за обществото като цяло е безразлично на
коя от тези точки ще се намира, макар това да не е безразлично за отделния
индивид. Нейни разновидности са кривата на общественото безразличие (в
микр.), повърхнината на общественото безразличие (в микр.) и повърхнината
на общественото безразличие (в микр.). Вж. критерий за общественото благосъстояние на А. Бергсон (в микр.).
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПАРИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (monetary economic indifference configuration) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------права конфигурация на индивидуалното парично икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
права конфигурация на паричното икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото парично икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (utility economic indifference configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (consumer’s economic indifference configuration) – множество от
икономически точки в пространството на потребителните икономически
блага (в т.ч. и в пространството на потребителните икономически продукти) под формата на геометрична икономическа конфигурация (крива или права), всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени
в специфични единици множество от повече от един вид икономически блага
(в т.ч. и икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази
конфигурация са взаимно безразлични за даден потребител като икономическа
единица (вж. потребителско икономическо безразличие) по отношение на някакъв критерий (полезност, разход и други). Конфигурацията на потребителското икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните
оси и е частен случай на конфигурацията на потребителското безразличие* (consumer’s indifference configuration). Разновидност е на конфигурацията
на икономическото безразличие. Тя експлицира множството на потребителското икономическо безразличие, като: (1) при два вида блага е същото като
линия на потребителското икономическо безразличие (в т.ч. крива на полезностното потребителско икономическо безразличие и права на разходното
потребителско икономическо безразличие); (2) при три вида блага е същото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като повърхнина на потребителското икономическо безразличие (в т.ч. крива
повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие и
равнина на разходното потребителско икономическо безразличие); (3) при
повече от три вида блага е същото като хиперповърхнина на потребителското
икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на полезностното
потребителско икономическо безразличие и хиперравнина на разходното потребителско икономическо безразличие). Така че според броя на видовете блага
конфигурацията на потребителското икономическо безразличие има три
разновидности: линия на потребителското икономическо безразличие, повърхнина на потребителското икономическо безразличие и хиперповърхнина на
потребителското икономическо безразличие. Нейна разновидност е конфигурацията на продуктовото потребителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание разновидности на конфигурацията на
потребителското икономическо безразличие са също (1) кривата конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата на полезностното потребителско икономическо безразличие, кривата повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхнина на полезностното потребителско
икономическо безразличие) и (2) правата конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са правата на разходното потребителско икономическо безразличие, равнината на разходното
потребителско икономическо безразличие и хиперравнината на разходното
потребителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) конфигурация на индивидуалното потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са линията на индивидуалното потребителско
икономическо безразличие, повърхнината на индивидуалното потребителско
икономическо безразличие и хиперповърхнината на индивидуалното потребителско икономическо безразличие), в т.ч. (а) крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие и (б) права
конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
(2) конфигурация на фирменото потребителско икономическо безразличие* (firm consumer’s economic indifference configuration) [чиито разновидности са линията на фирменото потребителско икономическо безраз59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------личие* (firm consumer’s economic indifference line), повърхнината на фирменото потребителско икономическо безразличие* (firm consumer’s economic
indifference surface) и хиперповърхнината на фирменото потребителско
икономическо безразличие* (firm consumer’s economic indifference hypersurface)], в т.ч. (а) крива конфигурация на фирменото полезностно потребителско производителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s
economic indifference curved configuration)] и (б) права конфигурация на фирменото разходно потребителско икономическо безразличие* (firm expense
consumer’s economic indifference straight configuration)];
(3) конфигурация на общественото потребителско икономическо безразличие* (social consumer’s economic indifference configuration) [чиито разновидности са линията на общественото потребителско икономическо безразличие* (social consumer’s economic indifference line), повърхнината на общественото потребителско икономическо безразличие* (social consumer’s
economic indifference surface) и хиперповърхнината на общественото потребителско икономическо безразличие* (social consumer’s economic indifference hypersurface)], в т.ч. (а) крива конфигурация на общественото полезностно потребителско икономическо безразличие* (social utility consumer’s
economic indifference curved configuration)] и (б) права конфигурация на общественото разходно потребителско икономическо безразличие* (social
expense consumer’s economic indifference straight configuration)].
Ако не е посочено друго, под конфигурация на потребителското икономическо безразличие обикновено се подразбира конфигурацията на индивидуалното потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКОТО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (consumer’s economic indifference configuration) (ки) – във:
конфигурация на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на потребителското икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРИХОДНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (revenue economic indifference configuration) (ки) – във:
права конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на приходното производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product economic indifference configuration) – множество от икономически точки в пространството на икономическите продукти под формата
на геометрична икономическа конфигурация (крива или права), всяка една от
които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични
единици множество от повече от един вид икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно безразлични за дадена възпроизводствена икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за
потребителя (вж. продуктово икономическо безразличие) по отношение на някакъв критерий (стойност, полезност, приход, разход и други). Конфигурацията на продуктовото икономическо безразличие има отрицателен наклон към
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------координатните оси и е частен случай на конфигурацията на продуктовото
безразличие* (product indifference configuration). Разновидност е на конфигурацията на икономическото безразличие. Тя експлицира множството на
продуктовото икономическо безразличие, като: (1) при два вида продукти е
същото като линия на продуктовото икономическо безразличие (в т.ч. крива на
продуктовото ценностно икономическо безразличие и права на продуктовото
парично икономическо безразличие); (2) при три вида продукти е същото като
повърхнина на продуктовото икономическо безразличие (в т.ч. крива повърхнина на продуктовото ценностно икономическо безразличие и равнина на
продуктовото парично икономическо безразличие); (3) при повече от три вида
продукти е същото като хиперповърхнина на продуктовото икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на продуктовото ценностно икономическо безразличие и хиперравнина на продуктовото парично икономическо
безразличие). Така че според броя на видовете блага конфигурацията на продуктовото икономическо безразличие има три разновидности: линия на продуктовото икономическо безразличие, повърхнина на продуктовото икономическо безразличие и хиперповърхнина на продуктовото икономическо
безразличие.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на линията на продуктовото икономическо безразличие са още:
(1) конфигурацията на продуктовото производителско икономическо
безразличие (чиито разновидности са линията на продуктовото производителско икономическо безразличие, повърхнината на продуктовото производителско икономическо безразличие и хиперповърхнината на продуктовото
производителско икономическо безразличие), в т.ч. (а) кривата конфигурация
на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие
(чиито разновидности са кривата на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие, кривата повърхншина на продуктовото
стойностно производителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхншина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие) и (б) правата конфигурация на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие (чиито разновидности са правата на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие, равнината
на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие и хиперравнината на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) конфигурацията на продуктовото потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са линията на продуктовото потребителско
икономическо безразличие, повърхнината на продуктовото потребителско
икономическо безразличие и хиперповърхнината на продуктовото потребителско икономическо безразличие), в т.ч. (а) кривата конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие (чиито
разновидности са кривата на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие, кривата повърхншина на продуктовото полезностно
потребителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхншина на
продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие) и (б)
правата конфигурация на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са правата на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие, равнината на продуктовото
разходно потребителско икономическо безразличие и хиперравнината на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие);
Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание разновидности на конфигурацията на
продуктовото икономическо безразличие са също (1) кривата конфигурация
на продуктовото ценностно икономическо безразличие (чиито разновидности
са кривата на продуктовото ценностно икономическо безразличие, кривата
повърхнина на продуктовото ценностно икономическо безразличие и кривата
хиперповърхнина на продуктовото ценностно икономическо безразличие), в
т.ч. (а) кривата конфигурация на продуктовото стойностно производителско
икономическо безразличие и (б) кривата конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие, и (2) правата конфигурация на продуктовото парично икономическо безразличие (чиито
разновидности са правата на продуктовото парично икономическо
безразличие, равнината на продуктовото парично икономическо безразличие
и хиперравнината на продуктовото парично икономическо безразличие ), в
т.ч. (а) правата конфигурация на продуктовото приходно производителско
икономическо безразличие и (б) правата конфигурация на продуктовото
разходно потребителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) конфигурация на индивидуалното продуктово икономическо безразличие (чиито разновидности са линията на индивидуалното продуктово икономическо безразличие, повърхнината на индивидуалното продуктово икономи63

891

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНСУНОМИКА
до КРАТЪК СРОК (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо безразличие и хиперповърхнината на индивидуалното продуктово икономическо безразличие), в т.ч. и (а) конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие и (б) конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско безразличие);
(2) конфигурация на фирменото продуктово икономическо безразличие* (firm product economic indifference configuration) [чиито разновидности са
линията на фирменото продуктово икономическо безразличие* (firm product economic indifference line), повърхнината на фирменото продуктово
икономическо безразличие* (firm product economic indifference surface) и хиперповърхнината на фирменото продуктово икономическо безразличие*
(firm product economic indifference hypersurface)], в т.ч. и (а) конфигурация на
фирменото продуктово производителско икономическо безразличие* (firm
product producer’s economic indifference configuration)] и (б) конфигурация на
фирменото продуктово потребителско икономическо безразличие* (firm
product consumer’s economic indifference configuration)];
(3) конфигурация на общественото продуктово икономическо безразличие* (social product economic indifference configuration) [чиито разновидности са линията на общественото продуктово икономическо безразличие*
(social product economic indifference line), повърхнината на общественото
продуктово икономическо безразличие* (social product economic indifference
surface) и хиперповърхнината на общественото продуктово икономическо
безразличие* (social product economic indifference hypersurface)], в т.ч. и (а)
конфигурация на общественото продуктово производителско икономическо безразличие* (social product producer’s economic indifference configuration)]
и (б) конфигурация на общественото продуктово потребителско икономическо безразличие* (social product consumer’s economic indifference
configuration)].
Ако не е посочено друго, под конфигурация на продуктовото икономическо безразличие обикновено се подразбира конфигурацията на индивидуалното продуктово икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product economic indifference configuration) (ки) – във:
конфигурация на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото 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 конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото ценностно 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 продуктовото приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product consumer’s economic indifference
configuration) – множество от икономически точки в пространството на потребителните икономически продукти) под формата на геометрична икономическа конфигурация (крива или права), всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от
повече от един вид икономически продукти, като всички комбинации (точки)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от тази конфигурация са взаимно безразлични за даден потребител като икономическа единица (вж. продуктово потребителско икономическо безразличие) по отношение на някакъв критерий (полезност, разход и други). Конфигурацията на продуктовото потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Тяе частен случай на конфигурацията на продуктвото потребителско безразличие* (product consumer’s
indifference configuration) и е разновидност едновременно на конфигурацията
на продуктовото икономическо безразличие и конфигурацията на потребителското икономическо безразличие. Тя експлицира множството на продуктовото потребителско икономическо безразличие, като: (1) при два вида продукти е същото като линия на продуктовото потребителско икономическо
безразличие (в т.ч. крива на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие и права на продуктовото разходно потребителско
икономическо безразличие); (2) при три вида блага е същото като повърхнина
на продуктовото потребителско икономическо безразличие (в т.ч. крива повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие и равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие); (3) при повече от три вида блага е същото като хиперповърхнина на
продуктовото потребителско икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие и хиперравнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие). Така че според броя на видовете блага конфигурацията на
продуктовото потребителско икономическо безразличие има три разновидности: линия на продуктовото потребителско икономическо безразличие, повърхнина на продуктовото потребителско икономическо безразличие и хиперповърхнина на продуктовото потребителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание разновидности на конфигурацията на
продуктовото потребителско икономическо безразличие са също (1) кривата
конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо
безразличие (чиито разновидности са кривата на продуктовото полезностно
потребителско икономическо безразличие, кривата повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо
безразличие) и (2) правата конфигурация на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са правата на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие, равнината на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие и хиперравнината на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са линията на индивидуалното
продуктово потребителско икономическо безразличие, повърхнината на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие и хиперповърхнината на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие), в т.ч. (а) крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие и (б) права конфигурация
на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
(2) конфигурация на фирменото продуктво потребителско икономическо безразличие* (firm product consumer’s economic indifference
configuration) [чиито разновидности са линията на фирменото продуктво
потребителско икономическо безразличие* (firm product consumer’s
economic indifference line), повърхнината на фирменото продуктво потребителско икономическо безразличие* (firm product consumer’s economic
indifference surface) и хиперповърхнината на фирменото продуктво потребителско икономическо безразличие* (firm product consumer’s economic
indifference hypersurface)], в т.ч. (а) крива конфигурация на фирменото продуктво полезностно потребителско производителско икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s economic indifference curved
configuration)] и (б) права конфигурация на фирменото продуктво разходно
потребителско икономическо безразличие* (firm product expense consumer’s
economic indifference straight configuration)];
(3) конфигурация на общественото продуктво потребителско икономическо безразличие* (social product consumer’s economic indifference
configuration) [чиито разновидности са линията на общественото продуктво потребителско икономическо безразличие* (social product consumer’s
economic indifference line), повърхнината на общественото продуктво потребителско икономическо безразличие* (social product consumer’s economic
indifference surface) и хиперповърхнината на общественото продуктво
потребителско икономическо безразличие* (social product consumer’s
economic indifference hypersurface)], в т.ч. (а) крива конфигурация на общест67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------веното продуктво полезностно потребителско икономическо безразличие* (social product utility consumer’s economic indifference curved configuration)] и (б) права конфигурация на общественото продуктво разходно потребителско икономическо безразличие* (social product expense consumer’s
economic indifference straight configuration)].
Ако не е посочено друго, под конфигурация на продуктовото потребителско икономическо безразличие обикновено се подразбира конфигурацията на
индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product consumer’s economic indifference
configuration) (ки) – във:
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product producer’s economic indifference
configuration) – множество от икономически точки в пространството на икономическите продукти под формата на геометрична икономическа конфигурация (крива или права), всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един вид
икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно безразлични за даден производител като икономическа единица
(вж. продуктово производителско икономическо безразличие) по отношение на
някакъв критерий (стойност, приход и други). Конфигурацията на продуктовото производителско икономическото безразличие има отрицателен наклон към
координатните оси и е частен случай на конфигурацията на продуктовото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производителско безразличие* (product producer’s indifference configuration).
Разновидност е на конфигурацията на производителското икономическо безразличие. Тя експлицира множството на продуктовото производителско
икономическо безразличие, като: (1) при два вида продукти е същото като линия на продуктовото производителско икономическо безразличие (в т.ч. крива
на продуктовото ценностно производителско икономическо безразличие и
права на продуктовото парично производителско икономическо безразличие);
(2) при три вида блага е същото като повърхнина на продуктовото производителско икономическо безразличие (в т.ч. крива повърхнина на продуктовото
ценностно производителско икономическо безразличие и равнина на продуктовото парично производителско парично икономическо безразличие); (3) при
повече от три вида блага е същото като хиперповърхнина на продуктовото
производителско икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на
продуктовото ценностно производителско икономическо безразличие и хиперравнина на продуктовото парично производителското икономическо безразличие). Така че според броя на видовете блага конфигурацията на производителското икономическо безразличие има три разновидности: линия на продуктовото производителско икономическо безразличие, повърхнина на продуктовото производителско икономическо безразличие и хиперповърхнина на
продуктовото производителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание разновидности на конфигурацията на
продуктовото производителско икономическо безразличие са също (1) кривата конфигурация на продуктовото ценностно производителско икономическо
безразличие (чиито разновидности са кривата на продуктовото ценностно
производителско икономическо безразличие, кривата повърхнина на продуктовото ценностно производителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхнина на продуктовото ценностно производителско икономическо
безразличие) и (2) правата конфигурация на продуктовото парично производителско икономическо безразличие (чиито разновидности са правата на продуктовото парично производителско икономическо безразличие, равнината
на продуктовото парично производителско икономическо безразличие и хиперравнината на продуктовото парично производителско икономическо
безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие (чиито разновидности са линията на индивидуалното
продуктово производителско икономическо безразличие, повърхнината продуктово на индивидуалното производителско икономическо безразличие и хиперповърхнината на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие), в т.ч. (а) крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско производителско икономическо безразличие и (б) права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
(2) конфигурация на фирменото продуктово производителско икономическо безразличие* (firm product producer’s economic indifference
configuration) [чиито разновидности са линията на фирменото продуктово
производителско икономическо безразличие* (firm product producer’s
economic indifference line), повърхнината на фирменото продуктово производителско икономическо безразличие* (firm product producer’s economic
indifference surface) и хиперповърхнината на фирменото продуктово производителско икономическо безразличие* (firm product producer’s economic
indifference hypersurface)], в т.ч. (а) крива конфигурация на фирменото продуктово стойностно производителско производителско икономическо
безразличие* (firm product value producer’s economic indifference curved
configuration)] и (б) права конфигурация на фирменото продуктово приходно производителско икономическо безразличие* (firm product revenue
producer’s economic indifference straight configuration)];
(3) конфигурация на общественото продуктово производителско икономическо безразличие* (social product producer’s economic indifference
configuration) [чиито разновидности са линията на общественото продуктово производителско икономическо безразличие* (social product producer’s
economic indifference line), повърхнината на общественото продуктово
производителско икономическо безразличие* (social product producer’s
economic indifference surface) и хиперповърхнината на общественото продуктово производителско икономическо безразличие* (social product
producer’s economic indifference hypersurface)], в т.ч. (а) крива конфигурация
на общественото продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие* (social product value producer’s economic indifference curved
configuration)] и (б) права конфигурация на общественото продуктово приходно производителско икономическо безразличие* (social product revenue
producer’s economic indifference straight configuration)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ако не е посочено друго, под конфигурация на продуктовото производителско икономическо безразличие обикновено се подразбира конфигурацията
на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product producer’s economic indifference
configuration) (ки) – във:
конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (producer’s economic indifference configuration) – множество
от икономически точки в пространството на икономическите блага (в т.ч. и в
пространството на икономическите продукти) под формата на геометрична
икономическа конфигурация (крива или права), всяка една от които (точки)
представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един вид икономически блага (в т.ч. и икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно
безразлични за даден производител като икономическа единица (вж. производителско икономическо безразличие) по отношение на някакъв критерий
(стойност, приход и други). Конфигурацията на производителското икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е частен случай на конфигурацията на производителското безразличие*
(producer’s indifference configuration). Разновидност е на конфигурацията на
икономическото безразличие. Тя експлицира множството на производителското икономическо безразличие, като: (1) при два вида блага е същото като
линия на производителското икономическо безразличие (в т.ч. крива на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойностното производителско икономическо безразличие и права на приходното производителско икономическо безразличие); (2) при три вида блага е
същото като повърхнина на производителското икономическо безразличие (в
т.ч. крива повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие и равнина на приходното производителско икономическо безразличие); (3) при повече от три вида блага е същото като хиперповърхнина на производителското икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на
стойностното производителско икономическо безразличие и хиперравнина на
приходното производителско икономическо безразличие). Така че според броя
на видовете блага конфигурацията на производителското икономическо безразличие има три разновидности: линия на производителското икономическо
безразличие, повърхнина на производителското икономическо безразличие и
хиперповърхнина на производителското икономическо безразличие. Нейна
разновидност е конфигурацията на продуктовото производителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание разновидности на конфигурацията на
производителското икономическо безразличие са също (1) кривата конфигурация на стойностното производителско икономическо безразличие (чиито
разновидности са кривата на стойностното производителско икономическо
безразличие, кривата повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие) и (2) правата конфигурация на приходното производителско икономическо безразличие (чиито разновидности са
правата на приходното производителско икономическо безразличие, равнината на приходното производителско икономическо безразличие и хиперравнината на приходното производителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) конфигурация на индивидуалното производителско икономическо безразличие (чиито разновидности са линията на индивидуалното производителско икономическо безразличие, повърхнината на индивидуалното производителско икономическо безразличие и хиперповърхнината на индивидуалното
производителско икономическо безразличие), в т.ч. (а) крива конфигурация на
индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие и (б)
права конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) конфигурация на фирменото производителско икономическо безразличие* (firm producer’s economic indifference configuration) [чиито разновидности са линията на фирменото производителско икономическо безразличие* (firm producer’s economic indifference line), повърхнината на фирменото производителско икономическо безразличие* (firm producer’s
economic indifference surface) и хиперповърхнината на фирменото производителско икономическо безразличие* (firm producer’s economic indifference
hypersurface)], в т.ч. (а) крива конфигурация на фирменото стойностно
производителско производителско икономическо безразличие* (firm value
producer’s economic indifference curved configuration)] и (б) права конфигурация на фирменото приходно производителско икономическо безразличие*
(firm revenue producer’s economic indifference straight configuration)];
(3) конфигурация на общественото производителско икономическо
безразличие* (social producer’s economic indifference configuration) [чиито разновидности са линията на общественото производителско икономическо
безразличие* (social producer’s economic indifference line), повърхнината на
общественото производителско икономическо безразличие* (social
producer’s economic indifference surface) и хиперповърхнината на общественото производителско икономическо безразличие* (social producer’s economic indifference hypersurface)], в т.ч. (а) крива конфигурация на общественото стойностно производителско икономическо безразличие* (social
value producer’s economic indifference curved configuration)] и (б) права конфигурация на общественото приходно производителско икономическо безразличие* (social revenue producer’s economic indifference straight configuration)].
Ако не е посочено друго, под конфигурация на производителското икономическо безразличие обикновено се подразбира конфигурацията на индивидуалното производителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКОТО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (producer’s economic indifference configuration) (ки) – във:
конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото производителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конфигурация на производителското икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на стойностното производителско икономическо
безразличие;
права конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на приходното производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА РАЗХОДНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (expense economic indifference configuration) (ки) – във:
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (value economic indifference configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на стойностното производителско икономическо
безразличие.
КОНФИГУРАЦИЯ НА ЦЕННОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (worth economic indifference configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на ценностното икономическо безразличие.
КОНФИКАНТ (conficant) (кд) – във:
икокореномически конфикант;
икономически конфикант;
икореномически конфикант;
икотехномически конфикант;
икоуниреномически конфикант;
типичен икокореномически конфикант;
типичен икономически конфикант;
типичен икореномически конфикант;
типичен икотехномически конфикант;
типичен икоуниреномически конфикант.
КОНФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(conficantic two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически
конфикант.
КОНФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (conficantic two-stage economic monad) – същото като икономически конфикант.
КОНФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(conficantic two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически конфикант.
КОНФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(conficantic two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически
конфикант.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (conficantic two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически конфикант.
КОНФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (conficantic two-stage typical ecocorenomic monad) – същото
като типичен икокореномически конфикант.
КОНФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (conficantic two-stage typical economic monad) – същото като типичен икономически конфикант.
КОНФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (conficantic two-stage typical ecorenomic monad) – същото като типичен икореномически конфикант.
КОНФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (conficantic two-stage typical ecotechnomic monad) – същото като
типичен икотехномически конфикант.
КОНФИКАНТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (conficantic two-stage typical ecounirenomic monad) – същото като типичен икоуниреномически конфикант.
КОНФИКАНТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (conficantic
ecocorenomic monad) (ки) – във:
конфикантна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически конфикант).
КОНФИКАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (conficantic economic monad) (ки) – във:
конфикантна двустепенна икономическа монада (същото като икономически конфикант).
КОНФИКАНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (conficantic ecorenomic
monad) (ки) – във:
конфикантна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически конфикант).

76

904

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНСУНОМИКА
до КРАТЪК СРОК (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНФИКАНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (conficantic ecotechnomic monad) (ки) – във:
конфикантна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически конфикант).
КОНФИКАНТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (conficantic
ecounirenomic monad) (ки) – във:
конфикантна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически конфикант).
КОНФИКАНТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА
(conficantic typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
конфикантна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като типичен икокореномически конфикант).
КОНФИКАНТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (conficantic
typical economic monad) (ки) – във:
конфикантна двустепенна типична икономическа монада (същото като
типичен икономически конфикант).
КОНФИКАНТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (conficantic typical ecorenomic monad) (ки) – във:
конфикантна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
типичен икореномически конфикант).
КОНФИКАНТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (conficantic typical ecotechnomic monad) (ки) – във:
конфикантна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като типичен икотехномически конфикант).
КОНФИКАНТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (conficantic typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
конфикантна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като типичен икоуниреномически конфикант).
КОНФЛИКТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ (conflict economic situation) в теорията на игрите в икономиката – ситуацията, при която се сблъскват икономическите интереси на двама или повече участници в икономическо
взаимоотношение, преследващи различни (непротивоположни или противопо77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ложни) цели. Всеки от участниците в конфликтната икономическа ситуация
може да оказва определено влияние върху нея, но няма възможност напълно
да я управлява. Конфликтни ситуации възникват при решаването на множество икономически проблеми – в отношенията между производството и търговията, между търговията и потреблението, между участниците в икономическото
съперничество или съревнование, между конкуриращите се фирми, между натрупването и потреблението, при разпределението на доходите и т.н. За да се
изследва конфликтната икономическа ситуация, се построяват формализирани
конструкции (математически модели), наречени икономически игри. Икономическите агенти (физически лица, фирми, институции и т.н., изобщо институционални икономически единици), които участвуват в конфликтната икономическа ситуация, се третират като участници в икономическата игра и се
наричат икономически играчи (economic players). Тъй като икономическите
играчи са заинтересовани техните намерения да бъдат скрити от останалите
участници в икономическата игра, вземането на решение от тяхна страна е
вземане на икономическо решение в условията на неопределеност. Вж. теория
на игрите в икономиката.
КОНФЛУЕНТЕН ПОТОК В ТРАНСПОРТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА
МРЕЖА (confluent flow in the transportation economric network) – същото като
изроден поток в транспортната икономическа мрежа (вж. еднородна мрежова икономическа задача).
КОНФОДЕВЕНОМИКА* (confodevenomy) – вж. контехномика.
КОНФОПРИНОМИКА* (conforprinomy) – вж. контехномика.
КОНФОРДЕВЕНОМИКА* (confordevenomy) – вж. [1] конфорномика и [2]
форномика;
КОНФОРНОМИКА* (confornomy) (съкратено от консуномичностна форномика), консуномичностна форномика, консуномическо-обусловена
форномика, консуматорско-обусловена формационна сфера, (*) – стилизиран израз на понятието за консуматорско-обусловена формационна сфера;
формационна сфера, чиято определяща подсистема (вж. определяща икономическа система) е консуномиката; формационна сфера, функционираща в
условията на определящото въздействие на консуномиката (на консуматорството); една от основните форми на форномиката (на формационната сфе78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ра). Тези форми се намират в еднозначно съответствие с формите на развитие
на поддържането (на субномиката), защото характерът на форномиката е определен от характера на поддържането като нейна социо-база. Затова според
възпроизводствения обхват на поддържането се различават следните основни форми на развитието на форномиката (на формационната сфера): (1)
конфорномика (същото като консуномичностна форномика), (2) профорномика (същото като прономичностна форномика), (3) икофорномика (същото като
икономичностна форномика), (4) ексфорномика (същото като ексномичностна
форномика), (5) фифорномика (същото като финомичностна форномика).
Мястото на конфорномиката в тях и във форномиката като цяло е показано във
фиг. 1 (вж. и консуматорство).
1

(1) Конфорномика

2

(2) Профорномика (профорномическа
конфорномика)

3

(3) Икофорномика (икофорномическа профорномика)

4
5

(4) Ексфорномика (ексфорномическа икофорномика)
(5) Фифорномика
(фифорномическа
ексфорномика)

Фиг. 1. Конфорномика (конформационна сфера) (маркираните части) и
нейното място в структурата на формационната сфера, представено
чрез покриващи се сегменти

Съставни части (подсистеми) на конфорномиката са: (1) консуномика
(същото като консуматорство и като консуномическа субномика); (2) консуперномика (същото като консуномичностна суперномика, което е консуномическо-обусловена суперномика или още консуматорско-обусловена супериална
79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сфера) (вж. суперномика), т.е. е консуномическо-обусловена супериална сфера
(консуперномиката се надгражда над консуномиката); (3) контехномика (същото като консуномичностна техномика, което е консуномическо-обусловена
техномика или още консуматорско-обусловена технологическа сфера) (вж.
техномика), т.е. е консуномическо-обусловена технологическа сфера (консуномиката се надгражда над контехномиката.); (4) конреномика (същото като
консуномичностна реномика, което е консуномическо-обусловена реномика
или още консуматорско-обусловена възпроизводствена сфера) (вж. реномика),
т.е. е консуномическо-обусловена възпроизводствена сфера (конреномиката е
обединение на контехномиката и консуномиката, т.е. на консуматорскообусловената технологическа сфера и консуматорската сфера); (5) консоциономика (същото като консуномичностна социономика, което е консуномическо-обусловена социономика или още консуматорско-обусловена социална сфера) (вж. социономика), т.е. е консуномическо-обусловена социална сфера (консоциономиката е обединение на консуномиката и консуперномиката, т.е. на
консуматорската сфера и консуматорско-обусловената супериална сфера).
От своя страна конфорномиката като цяло е същото като консуномичностна
форномика, което е консуномическо-обусловена форномика или още консуматорско-обусловена формационна сфера, т.е. е консуномическо-обусловена
формационна сфера (конфорномиката е обединение на конфономиката, консуномиката и консуперномиката, т.е. на консуматорско-обусловената факторна сфера, консуматорската сфера и консуматорско-обусловената супериална сфера). Съставът на конфорномиката, в която консуномиката има определящо място, е показан във фиг. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Консуперномика
(консуперномическа сфера)

Консуномика
(консуномическа
сфера)

Консоциономика
(консоциономическа сфера)

Конфорномика
(конформационна сфера)

Конреномика
(конреномическа сфера)
Контехмика
(контехномическа
сфера)
Фиг. 2. Състав на конфорномиката (на конформационната сфера)

Науката за нуклеарната консуматорско-обусловена формационна сфера
е конфорномикс* (confornomics) и тя е функционална част от форномикс*
(fornomics) (която от своя страна е науката за нуклеарната форномика, т.е. за
нуклеарната формационна сфера). Вж. форномика.
Конфорномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика (първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първичната (неразвитата) част от конфорномиката се определя като конфорприномика* (conforprinomy) (първична конфорномика, тъй като над нея няма надградени следващи исторически форми, същото е като непрофорномическа
конфорномика), а развитата част от конфорномиката се определя като конфордевеномика* (confordevenomy) (развита конфорномика, тъй като над нея
има надградени следващи исторически форми, същото е като профорномическа конфорномика). Науката за нуклеарната конфорприномика е конфорприномикс* (conforprinomics), а науката за нуклеарната конфордевеномика е конфордевеномикс* (confordevenomics).
КОНФОРНОМИКА (confornomy) (кд) – във:
конфорномика;
неексфорномическа конфорномика (вж.
форномиката);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неексфорномическа профорномическа конфорномика (вж. допълващи
форми на форномиката);
неикофорномическа конфорномика (вж. допълващи форми на форномиката);
неикофорномическа профорномическа конфорномика (вж. допълващи
форми на форномиката);
непрофорномическа конфорномика (вж. допълващи форми на форномиката);
нефифорномическа конфорномика (вж. допълващи форми на
форномиката);
нефифорномическа профорномическа конфорномика (вж. допълващи
форми на форномиката);
профорномическа конфорномика (същото като профорномика).
КОНФОРНОМИКС* (confornomics) – вж. конфорномика.
КОНФОРНОМИКС (confornomics) (кд) – във:
конфорномикс (вж. конфорномика);
неексфорномически профорномически конфорномикс (вж. допълващи
форми на форномиката);
неикофорномически конфорномикс (вж. допълващи форми на форномиката);
неикофорномически профорномически конфорномикс (вж. допълващи
форми на форномиката);
непрофорномически конфорномикс (вж. допълващи форми на форномиката);
нефифорномически конфорномикс (вж. допълващи форми на
форномиката);
нефифорномически профорномически конфорномикс (вж. допълващи
форми на форномиката);
профорномически конфорномикс (вж. допълващи форми на форномиката).
КОНФОРПРИНОМИКА* (conforprinomy) – вж.
форномика;

[1] конфорномика и [2]

КОНЦЕПТУАЛEН ПОДХОД В ИКОНОМИКАТА (conceptual approach in
economy) (*) – анализиране, изследване, изучаване и изобщо – интерпретира82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не, на икономическите системи в пространството и във времето. В противен
случай те реално не могат да бъдат идентифицирани, а икономическото знание
се размива. Прилага се в съчетание със системния подход в икономиката и се
реализира чрез разпознаване на икономическата система в определено икономическо пространство (последното като конкретна реализация на математическата категория за пространство, включващо и времето като свой компонент).
КОНЦЕПТУАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТ (conceptual derelevant typical economic
subtenobsiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти.
КОНЦЕПТУАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТ (conceptual derelevant typical economic
subtenobtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти.
КОНЦЕПТУАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ (conceptual derelevant typical economic
subtenstatiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти.
КОНЦЕПТУАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (conceptual derelevant typical economic
subtensubtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти.
КОНЦЕПТУАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТ
(conceptual
derelevant
typical
economic
tenobsiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти.
КОНЦЕПТУАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТ
(conceptual
derelevant
typical
economic
tenobtiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти.
КОНЦЕПТУАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ (conceptual derelevant typical economic
tenstatiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти.
КОНЦЕПТУАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (conceptual derelevant typical economic tensubtiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти.
КОНЦЕПТУАЛНА ИКОНОМИКА* (conceptual economy) – вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на
дерелвантните типични икономически ингредиенти.
КОНЦЕПТУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНГРЕДИЕНТНОСТ* (conceptual
economic ingredientality) – вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
КОНЦЕПТУАЛНА КОИКОНОМИКА* (conceptual coeconomy) – вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
КОНЦЕПТУАЛНА ТИПОИКОНОМИКА* (conceptual typoeconomy) – вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
КОНЦЕПЦИЯ (conception) (кд) – във:
вътрешна концепция (в макр.);
икономическа концепция;
имуществена бюджетна концепция (в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху вътрешния бюджетен баланс (в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху държавния дълг
(в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху нетните акстиви (в макр.);
концепция за бюджетния суфицит на пълната заетост (в макр.) (вж.
бюджет на пълната заетост (в макр.));
концепция за вътрешния продукт (в макр.) (същото като вътрешна концепция (в макр.));
концепция за националния продукт (в макр.) (същото като национална
концепция (в макр.));
концепция за нерационалната частна спекулация (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------концепция за несигурността на валутния курс (в межд.);
концепция за пълния бюджетен дефицит, основаваща се върху пълния
бюджетен баланс (в макр.);
национална концепция (в макр.);
неподвижна ценова концепция (в макр.);
подвижна ценова концепция (в макр.);
разменна концепция (вж. Джеймс Мийд).
КОНЦЕПЦИЯ ЗА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ, ОСНОВАВАЩА СЕ ВЪРХУ ВЪТРЕШНИЯ БЮДЖЕТЕН БАЛАНС (domestic balance concept of
budget deficit) (в макр.) – вариант на концепцията за пълния бюджетен дефицит, основан върху пълния бюджетен баланс (в макр.). При нея се извършва
разделяне на бюджетните транзакции на вътрешни и външни с цел да се отговори на специалните потребности на страните производителки и износителки
на петрол през 1973-1974 г.
КОНЦЕПЦИЯ ЗА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ, ОСНОВАВАЩА СЕ ВЪРХУ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ (public debt concept of budget deficit) (в макр.) –
икономическа концепция, която основава се върху разбирането, че най-добрата
бюджетна политика (в макр.) е тази, която води до ограничаване на разходите до сумата на приходите от данъци.
КОНЦЕПЦИЯ ЗА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ, ОСНОВАНА ВЪРХУ
НЕТНИТЕ АКТИВИ (net worth concept of budget deficit) (в макр.) – икономическа концепция, която възприема активна бюджетна политика икономическа
концепция с отказ от концепцията за бюджетния дефицит, основаваща се
върху държавния дълг (в макр.). Правителството може да формира дефицит по
бюджета, респ. да взема за това заеми дотогава, докато пасивите се изравнят с
увеличаването на активите.
КОНЦЕПЦИЯ ЗА БЮДЖЕТНИЯ СУФИЦИТ НА ПЪЛНАТА ЗАЕТОСТ
(full employment surplus budget concept) (в макр.) – вж. бюджет на пълната
заетост (в макр.).
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПРОДУКТ (domestic product conception)
(в макр.) – същото като вътрешна концепция (в макр.).
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОДУКТ (national product conception) (в макр.) – същото като национална концепция (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕРАЦИОНАЛНАТА ЧАСТНА СПЕКУЛАЦИЯ (concept of irrational private speculation) (в межд.) – становище, според което частните спекуланти на валутния пазар (в межд.) не използуват изцяло и ефективно достъпната им пазарна и друга информация, поради което валутната спекулация предизвиква образуването на неправилен валутен курс (в межд.). За тях
е свойствено да извършват нерационална частна спекулация (irrational
private speculation) (в межд.).
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕСИГУРНОСТТА НА ВАЛУТНИЯ КУРС (concept of
exchange-rate uncertainty) (в межд.) – становище, предполагащо, че наред с нерационалната частна спекулация (в межд.) на валутния пазар (в межд.) съществува и рационална частна спекулация (в межд.), при която валутният
курс (в межд.) също може да се окаже несигурен. Несигурността на валутния курс (exchange-rate uncertainty) (в межд.) се дължи на обстоятелството, че
частните спекуланти не познават правилния модел на неговото формиране, и
по-точно, че в своите спекулативни действия те използуват дефектен валутнокурсов модел (defective exchange-rate model) (в межд.), т.е. валутнокурсов
модел (exchange-rate model) (в межд.), който не отговаря на зависимостите, определени от фундаменталните икономически фактори (fundamental
economic factors; fundamentals).
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПЪЛНИЯ БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, ОСНОВАН ВЪРХУ ПЪЛНИЯ БЮДЖЕТЕН БАЛАНС (concept of the overall budget balance;
the overall budget deficit) (в макр.) – икономическа концепция, според която
след съставяне на държавния бюджет (в макр.) всички негови елементи се
съотнасят към макроикономическата активност (в макр.), изразена чрез
брутния вътрешен продукт (в макр.). Чрез относителните величини се оценяват вероятните ефекти, които пълният бюджетен дефицит (в макр.) и отделните финансиращи източници оказват върху агрегатното продуктово търсене (в макр.) и върху паричното обръщение (в макр.). Например, когато пълният бюджетен дефицит в процент към брутния вътрешен продукт расте, това се
окачествява като разширяване на дефицита, т.е. е налице експанзионистичен
бюджетен дефицит (в макр.), а когато намалява, това се окачествява като
свиване на дефицита, т.е. е налице рестриктивен бюджетен дефицит (в
макр.).
КОНЮНКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (conjunctive economic
system) – такъв икономически синтез C, съставен от икономическите системи
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(респ. подсистеми) A и B, при който, ако икономическият елемент ck принадлежи на системата A и принадлежи на системата B, той принадлежи и на
системата C, т.е. C е икономическо сечение от A и B. Или, което е същото, ако
ck ∈ A и ck ∈ B, то ck ∈ C. Конюнктивната икономическа система е последователен синтез на икономически системи. Вж. икономическа конюнкция.
КОНЮНКТУРЕН РАЗРИВ (marketeering gap) (в макр.) – същото като цикличен разрив (в макр.).
КОНЮНКТУРНА БЕЗРАБОТИЦА (marketeering unemployment) (в макр.) –
същото като циклична безработица (в макр.).
КОНЮНКЦИЯ (conjunction), логическо произведение, функция на произведението, – такава съждителна функция c, която е истинна тогава и само тогава, когато е истинно съждението a и е истинно съждението b, т.е. “a и b”
(фиг. 1). (На фигурата с левия кръг е означено съждението a, а с десния – съждението b; защрихованата площ съответствува на истинно съждение, а незащрихованата – на неистинно съждение; пространството извън кръговете е допълващо.) Конюнкцията се означава с израза a ∧ b, т.е. c ≡ (a ∧ b). Съждителната функция c е ново, по-сложно съждение, образувано от конюнкцията между съжденията a и b. Конюнкцията е понятие на математическата логика.
Алгебрата на логиката я разглежда като логическа операция. На нея съответствува пресичането на множества от теорията на множествата. Последователният синтез на икономическата система е конюнкция от съставящите я
икономически подсистеми. Вж. икономическа конюнкция и конюнктивна икономическа система.

a

b

Фиг. 1. Съотношения при логическа
конюнкция и при конюнктивна икономическа система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОНЮНКЦИЯ (conjunction) (кд) – във:
икономическа конюнкциs;
конюнкция;
отрицание на икономическата конюнкция (същото като икономическа
антиконюнкция);
отрицание на конюнкцията (същото като антиконюнкция).
КООПЕРАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (co-operative economic game)
– икономическа игра, при която икономическите играчи (economic players)
образуват икономически коалиции и приемат взаимнообвързващи съглашения
относно координиране на своите икономически стратегии. Представлява основен вид нестратегическа икономическа игра, която се задава с тройката (I,
v, H), където I е множеството на участниците в играта (икономическите играчи), което обикновено е крайно, като в т.ч. K ⊂ I е подмножеството на икономическите коалиции, v е реалната характеристична функция на икономическата игра, H – някакво подмножество на векторите xI, чиито елементи xi съответствуват на играчите i от I и представляват дележите в играта. Кооперативните
игри за първи път са въведени през 1929 г. от Дж. Фон Нойман, тогава в качеството им на апарат на кооперативната теория на безкоалиционните игри. Иначе според термините на класическата теория кооперативната икономическа
игра обикновено е икономическа игра с непостоянна сума, в която играчите
могат да обсъждат преди играта своите стратегии и да се договорят за съвместни действия, което означава, че те могат да образуват коалиции. Основната
задача в кооперативната икономическа игра се свежда до формулирането на
дележа на общата печалба между членовете на коалициите. Затова според
класическата теория може да се приеме, че за кооперативната икономическа
игра са валидни зависимостите
 x I : ∑ xi = v( I ), 


i∈ I
H =
.
 xi ≥ v({i}), i ∈ I 

В икономическото множество H се въвежда бинарното икономическо отношение f на доминиране на дележите по икономически коалиции K ⊂ I :
K

xI f yI ↔
K

∑ xi ≤ v( K ),

xi > y i , i ∈ K .

i∈ K
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ако за някакво K ⊂ I е валидно x I f y I , тогава се полага x I f y I . Именно в
K

зависимост от това отношение на икономическо доминиране се определя оптималността на дележа в кооперативната икономическа игра. Една голяма част
от проблематиката на кооперативните икономически игри се отнасят до понятията на икономическата оптималност в играта, както и до доказателствата
на тяхната реализируемост за отделните нейни частни случаи (класове) и до
действителното намиране на съответните реализации. Към принципите на оптималността при кооперативните икономически игри се отнасят двойната
(вътрешна и външна) устойчивост, която се реализира под формата на решение по Дж. Фон Нойман и О. Моргенщерн, устойчивостта по отношение на
заплахите, устойчивостта в смисъл на минимизиране на най-голямата неудовлетвореност и други.
Решението на кооперативната икономическа игра по Дж. фон Нойман и О.
Моргенщерн е множество от дележи, което притежава следните свойства: (1)
нито един от дележите от икономическото множество на дележите не доминира над други дележи от същото това множество; (2) за всеки дележ, който не
принадлежи на икономическото множеството на дележите, съществува доминиращ дележ, принадлежащ на това множество. Това е слаб критерий за икономическо доминиране, който стеснява в известна степен множеството на дележите, но като правило той не индуцира множество, което се състои само от
един дележ. Напротив, в много от случаите решението на Дж. фон Нойман и
О. Моргенщерн съдържа безкраен брой дележи. В игра с повече от двама участника даже броят на решенията на Дж. фон Нойман и О. Моргенщерн (т.е.
броят на икономическите множества от дележи, всяко от което е решение на
Дж. Фон Нойман и О. Моргенщерн) може да бъде много голям и дори безкра1
ен . По-силен критерий за доминиране на множеството на дележите се задава
чрез понятието за ядро в икономическата игра. Ядрото е някакво подмножество на всяко решение на Дж. фон Нойман и О. Моргенщерн. Броят на дележите,
които влизат в ядрото, са значително по-малко, отколкото на тези в решението
Дж. фон Нойман и О. Моргенщерн, тъй като влизащите в ядрото решения
удовлетворяват следното условие: всяка от икономическите коалиции при даден дележ получава най-малко толкова, колкото би могла да получи заедно с
играчите, които действуват самостоятелно (които не влизат в икономическите
коалиции). Това означава, че влизащите в ядрото дележи удовлетворяват условието за коалиционна икономическа рационалност (coalitionary economic
rationality).
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По този въпрос вж. Lucas, W. F. A Game With No Solution. Santa Monica, Califonia,
Rand Corporation, 1967.

Специално внимание заслужават такива частни случаи (класове) на кооперативни икономически игри като: проста кооперативна икономическа игра,
балансирана кооперативна икономическа игра, изпъкнала кооперативна икономическа игра, кооперативна икономическа игра с квота, пазарна кооперативна икономическа игра, кооперативна икономическа игра без странични
плащания, кооперативна икономическа игра във формата на функция на разбиване. Вж. теория на игрите в икономиката.
КООПЕРАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (co-operative economic game)
(ки) – във:
балансирана кооперативна икономическа игра;
изпъкнала кооперативна икономическа игра;
кооперативна икономическа игра;
кооперативна икономическа игра без странични плащания;
кооперативна икономическа игра във формата на функция на разбиване;
кооперативна икономическа игра с квота;
кооперативна икономическа игра с ненулева сума (вж. икономическа
игра с двама участници с ненулева сума);
кооперативна неатомична икономическа игра (вж. неатомична икономическа игра);
пазарна кооперативна икономическа игра;
проста кооперативна икономическа игра.
КООПЕРАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА БЕЗ СТРАНИЧНИ ПЛАЩАНИЯ (economic co-operative game without lateral payments) – нестратегическа кооперативна икономическа игра, която се задава с тройката I , v, H ,
където за разлика от класическите кооперативни игри v е икономическа функция, която на всяка икономическа коалиция K поставя в съответствие икономическото множество v(K) от вектори xj, удовлетворяващи следните условия:
(1) v(K) е затворено икономическо множество и изпъкнало икономическо
множество;
(2) ако x I ∈ v(K ) и yi ≤ xi , i ∈ K , тогава y I ∈ v(K );
(3) ако S I K = Ο/, тогава
v( S ) I v( K ) ⊂ v( S U K );
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) v(K ) ≠ Ο
/ за всички K ⊂ I ; (5) x I ∈ v(I ) тогава и само тогава, когато
x I ≤ y I за някакво y I ∈ H . Доминирането в икономическата игра (вж. икономическо доминиране) без странични плащания се определя от израза x I f y I ,
ако съществува такава непразна коалиция K ⊂ I , щото да е в сила зависимостта xi > yi , i ∈ K и x I ∈ v( K ).
Кооперативната икономическа игра без странични плащания е едно от
обобщенията на класическата теория за кооперативните игри. Относно значението на ползваните символи вж. кооперативна икономическа игра.
КООПЕРАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА ВЪВ ФОРМАТА НА
ФУНКЦИЯ НА РАЗБИВАНЕ (economic co-operative game like decomposition
function) – нестратегическа кооперативна икономическа игра, която се задава
чрез множеството от участници (икономически играчи) I и икономическата
функция v, която на всяко разбиване
P = (P1, P2, …, Pn)
на множеството I се поставя в съответствие вектор

vP = (vP(P1), vP(P2), …, vP(Pn)).
Максималната печалба, която коалицията K може да се гарантира, се определя
чрез формулата

u ( K ) = min v P ( K ).
P∈ K

Дележът в тази игра, който е под формата на икономическа функция от разбиването, се определя като вектор xI, удовлетворяващ условията
xi ≥ u ({i}), i ∈ I ,

∑ xi = ∑ v P ( S ) =
i∈ I

P

S ∈P

за някакво P.
Освен това дележът xI доминира (вж. икономическо доминиране) над дележа yI
в икономическата коалиция K, ако са налице следните условия: (1)
xi > yi , i ∈ K ; (2) ∑ xi ≤ u (K ); (3) съществува такова P, щото K ∈ P и
i∈ K

∑ xi =

P . Относно значението на ползваните символи вж. кооперативна ико-

i∈ I

номическа игра.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КООПЕРАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА С КВОТА (co-operative economic game with quota) – кооперативна икономическа игра с характеристична
икономическа функция v, за която съществува такъв вектор ω ∈ (ωi ) i∈I , щото

∑ ωi = v(I )

и за всички участници (икономически играчи) i, j ∈ I , i ≠ j , е в си-

i∈ I

ла зависимостта v({i, j}) = ωi + ω j . Относно значението на ползваните символи
вж. кооперативна икономическа игра.

КООПЕРАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА С НЕНУЛЕВА СУМА (cooperative economic game with non-zero sum) – вж. икономическа игра с двама
участници с ненулева сума.
КООПЕРАТИВНА НЕАТОМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (cooperative non-atomic economic game) – вж. неатомична икономическа игра.
КООРДИНАТА (co-ordinate) (кд) – във:
икономически координати;
оптимални фазови икономически координати;
фазови икономически координати;
фазови координати на икономическата система (същото като фазови
икономически координати).
КООРДИНАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (co-ordinate of the
economic system) (ки) – във:
фазови координати на икономическата система (същото като фазови
икономически координати).
КООРДИНАТОР (co-ordinator) (кд) – във:
икономически координатор (същото като координираща управляваща
икономическа подсистема; вж. икономическа координация).
КООРДИНАЦИЯ (co-ordination) (кд) – във:
икономическа координация;
координация в икономическа система (същото като икономическа
координация);
икономическа координация чрез вменяване на отговорност;
икономическа координация чрез оценка на взаимодействията;
икономическа координация чрез прогнозиране на взаимодействията;
икономическа координация чрез развързване на взаимодействията;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа координация чрез създаване на коалиции;
съвършена координация (в микр.).
КООРДИНАЦИЯ В ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (co-ordination in the
economic system) – същото като икономическа координация.
КООРДИНАЦИЯ ЧРЕЗ ВМЕНЯВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ (load-type coordination) (ки) – във:
икономическа координация чрез вменяване на отговорност.
КООРДИНАЦИЯ ЧРЕЗ ОЦЕНКА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА (interaction
estimation co-ordination) (ки) – във:
икономическа координация чрез оценка на взаимодействията.
КООРДИНАЦИЯ ЧРЕЗ ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА
(interaction prediction co-ordination) (ки) – във:
икономическа координация чрез прогнозиране на взаимодействията.
КООРДИНАЦИЯ ЧРЕЗ РАЗВЪРЗВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА
(interaction decoupling co-ordination) (ки) – във:
икономическа координация чрез развързване на взаимодействията.
КООРДИНАЦИЯ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА КОАЛИЦИИ (coalition-type coordination) (ки) – във:
икономическа координация чрез създаване на коалиции.
КООРДИНИРАН ДУОПОЛ (co-ordinated duogopoly) (в микр.) – частен случай на координиран олигопол (в микр.), който е съставен само от две олигополни фирми (в микр.), наречени дуополни. Негови разновидности са (1) координираният симетричен дуопол (co-ordinated symmetric duopoly) (в микр.), в
т.ч. координираният пазарно-симетричен дуопол (co-ordinated marketsymmetric duopoly) (в микр.), координираният разходно-симетричен дуопол
(co-ordinated cost-symmetric duopoly) (в микр.), координираният изцяло симетричен дуопол (co-ordinated totally-symmetric duopoly) (в микр.), координираният пазарно-симетричен и разходно-симетричен дуопол (co-ordinated
market-symmetric and cost-symmetric duopoly) (в микр.), координираният частично симетричен дуопол (co-ordinated partially-symmetric duopoly) (в микр.),
координиран пазарно-симетричен и разходно-асиметричен дуопол (coordinated market-symmetric and cost-asymmetric duopoly) (в микр.), координи94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------раният пазарно-асиметричен и разходно-симетричен дуопол (co-ordinated
market-asymmetric and cost-symmetric duopoly) (в микр.), и (2) координираният асиметричен дуопол (co-ordinated asymmetric duopoly) (в микр.), координираният пазарно-асиметричен дуопол (co-ordinated market-asymmetric
duopoly) (в микр.), координираният разходно-асиметричен дуопол (coordinated cost-asymmetric duopoly) (в микр.), координираният изцяло асиметричен дуопол (co-ordinated totally-symmetric duopoly) (в микр.), координираният пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен дуопол (co-ordinated
market-asymmetric and cost-asymmetric duopoly) (в микр.), координираният
частично асиметричен дуопол (co-ordinated partially-asymmetric duopoly), координираният пазарно-симетричен и разходно-асиметричен дуопол (coordinated market-symmetric and cost-asymmetric duopoly) (в микр.), координираният пазарно-асиметричен и разходно-симетричен дуопол (co-ordinated
market-asymmetric and cost-symmetric duopoly) (в микр.).
КООРДИНИРАН ОЛИГОПОЛ (co-ordinated oligopoly) (в микр.) – олигопол
(в микр.), между чиито фирми има координация или споразумение относно
провеждането на обща икономическа политика, т.е. е олигопол при наличие на
сговор. Негови разновидности са (1) координираният симетричен олигопол
(co-ordinated symmetric oligopoly) (в микр.), в т.ч. координираният пазарносиметричен олигопол (co-ordinated market-symmetric oligopoly) (в микр.), координираният разходно-симетричен олигопол (co-ordinated cost-symmetric
oligopoly) (в микр.), координираният изцяло симетричен олигопол (coordinated totally-symmetric oligopoly) (в микр.), координираният пазарносиметричен и разходно-симетричен олигопол (co-ordinated market-symmetric
and cost-symmetric oligopoly) (в микр.), координираният частично симетричен олигопол (co-ordinated partially-symmetric oligopoly) (в микр.), координиран пазарно-симетричен и разходно-асиметричен олигопол (co-ordinated
market-symmetric and cost-asymmetric oligopoly) (в микр.), координиран пазарно-асиметричен и разходно-симетричен олигопол (co-ordinated marketasymmetric and cost-symmetric oligopoly), и (2) координираният асиметричен
олигопол (co-ordinated asymmetric oligopoly) (в микр.), в т.ч. координираният
пазарно-асиметричен олигопол (co-ordinated market-asymmetric oligopoly) (в
микр.), координираният разходно-асиметричен олигопол (co-ordinated costasymmetric oligopoly), координираният изцяло асиметричен олигопол (coordinated totally-symmetric oligopoly) (в микр.), координираният пазарноасиметричен и разходно-асиметричен олигопол (co-ordinated market95

923

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНСУНОМИКА
до КРАТЪК СРОК (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------asymmetric and cost-asymmetric oligopoly) (в микр.), координираният частично асиметричен олигопол (co-ordinated partially-asymmetric oligopoly) (в
микр.), координираният пазарно-симетричен и разходно-асиметричен олигопол (co-ordinated market-symmetric and cost-asymmetric oligopoly) (в микр.),
координираният пазарно-асиметричен и разходно-симетричен олигопол
(co-ordinated market-asymmetric and cost-symmetric oligopoly) (в микр.).

КООРДИНИРАНА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (coordinated differential economic game) – диференциална икономическа игра, при
която играчите действуват в пълно съгласие помежду си, като се стремят да
максимизират еднакви печалби (за разлика от диференциалната икономическа
игра с нулева сума, при която участниците се намират в пряк конфликт, тъй
като печалбата на единия от тях е равна на загубата на другия). Еднаквите печалби в координираната диференциална икономическа игра са равни на
1

2

t1

J = J [{( u (t )}, {u (t )}] = ∫ F ( x, u1 , u 2 , t ) dt + Φ ( x1 , t1 )
t0

и те се постигат, като икономическите играчи правят избора на своите управляващи икономически траектории
{u 1 (t )} ∈ U 1 и {u 2 (t )} ∈ U 2 .

Решението на такава икономическа игра може, аналогично на решението на
икономическата задача за оптималното управление, да се получи с помощта
на принципа на максимума в икономиката. Като се предполага, че диференциалната икономическа игра удовлетворява някакви условия за регулярност, оптималното икономическо управление в нея задоволява условието, изисквано
от икономическата функция на У. Хамилтон
1
2
1∗
2∗
max
min
H
(
x
,
u
,
u
,
y
,
t
)
=
H
(
x
,
u
,
u
, y, t )
2
1
1 2

u ∈Ω u ∈Ω

във всички точки на възприетия интервал от време. Това условие се определя
като принцип на максимаксимума в икономиката (maximaximum principle in
economy). Съответствуващите на него канонични икономически условия са
аналогични на тези при диференциалната икономическа игра с нулева сума.

КООРДИНИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (co-ordinated differential economic game) (ки) – във:
96

924

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНСУНОМИКА
до КРАТЪК СРОК (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------координирана диференциална икономическа игра.
КООРДИНИРАНА УПРАВЛЯВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (co-ordinated managing economic subsystem), локална икономическа подсистема, икономически координатор, – вж. икономическа координация.
КООРДИНИРАЩО УПРАВЛЯВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (co-ordination managing economic impact /action/) – вж. икономическа координация.
КООРДИНИРУЕМОСТ (co-ordinability) (кд) – във:
икономическа координируемост;
координируемост на йерархичната икономическа система (същото като
икономическа координируемост);
координируемост по отношение на глобално решаваната управленска
икономическа задача (вж. икономическа координация);
координируемост по отношение на икономическата задача, решавана
от по-високостоящата управляваща подсистема (вж. икономическа координация).
КООРДИНИРУЕМОСТ НА ЙЕРАРХИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (co-ordinability of the hierarchical economic sytem) – същото като
икономическа координируемост.
КООРДИНИРУЕМОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГЛОБАЛНО РЕШАВАНАТА УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (co-ordinability to
globaly /overally/ decision economic problem) – вж. икономическа координация.
КООРДИНИРУЕМОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
ЗАДАЧА, РЕШАВАНА ОТ ПО-ВИСОКОСТОЯЩАТА УПРАВЛЯВАЩА
ПОДСИСТЕМА (co-ordinability to decision economic problem of the supermal
managing economic subsystem) – вж. икономическа координация.
КОРЕКЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ*
(correction on the economic management /control/ systems) – изменение на динамичните свойства на системите на икономическо управление с цел да се осигурят желаните показатели за качество на управленския икономически процес
като запас на икономическа устойчивост, точност на икономическата система, време на икономическото регулиране и т.н. Могат да бъдат изменяни и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------параметрите на системите на икономическо управление, като коефициенти на
разтворен контур, постоянни на времето и т.н., или пък да бъде променяна
тяхната структура. Корекцията се извършва посредством (1) включване на допълнителни коригиращи икономически звена (а) във веригата на пряката връзка
на системата [т.нар. последователна корекция на системите на икономическо управление* (sequential correction on economic management /control/
systems)], (б) във веригата на местна обратна икономическа връзка [т.нар. насрещно-паралелна корекция на системите на икономическо управление*
(oppositely-parallel correction on economic management /control/ systems)], (в) паралелно на една от подсистемите или звената на системата [т.нар. паралелна
корекция на системите на икономическо управление* (parallel correction on
economic management /control/ systems)], или (2) прилагане на комбинирания
принцип на управление, т.е. включване на коригираща икономическа връзка
по смущаващо въздействие в системи на икономическо стабилизиране или на
коригираща икономическа връзка по задаващо въздействие в следящи икономически системи.
Последователната корекция позволява да се включат в закона на икономическото управление съставящи, които са пропорционални на производната и
на интеграла от величината на грешката на системата. Съставящите, които са
пропорционални на производната, намаляват времето на икономическото регулиране (последното, включено в управлението), но увеличават чувствителността на икономическата система (вж. чувствителност на динамичната икономическа система) към смущенията (шумовете), а съставящите, които са
пропорционални на интеграла, повишават точността на икономическата система, но намаляват нейната устойчивост. Насрещно-паралелната корекция
обикновено позволява да се намали времето на икономическото регулиране
при твърда обратна икономическа връзка, а при гъвкава обратна икономическа връзка – да се намали колебателността на преходния икономически процес в динамичната икономическа система, т.е. той да бъде приближен до монотонен икономически процес. При някои случаи могат да се включат коригиращи икономически звена в един от елементите на системата на икономическо
управление. За разлика от посочените по-горе методи корекцията чрез въвеждането в системата на допълнителни сигнали по задаващо икономическо въздействие или по смущаващо икономическо въздействие (чрез съответна икономическа връзка) става извън основния икономически контур и тях ги наричат компаундиращи икономически връзки в системата на управление. По
специално корекцията по смущаващо въздействие позволява да се постига ви-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сока инвариантност на системата на икономическо управление (вж. инвариантност на икономическата система).

КОРЕКЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(correction on the economic management /control/ systems) (ки) – във:
корекция на системите на икономическо управление;
насрещно-паралелна корекция на системите на икономическо управление (вж. корекция на системите на икономическо управление);
паралелна корекция на системите на икономическо управление (вж.
корекция на системите на икономическо управление);
последователна корекция на системите на икономическо управление
(вж. корекция на системите на икономическо управление).
КОРЕЛАТОР (correlator) (кд) – във:
аналогов икономически корелатор;
икономически корелатор (същото като същото като корелаторна икономическа система);
интерференциален икономически корелатор;
мултипликационен икономически корелатор;
хибриден икономически корелатор;
цифров икономически корелатор.
КОРЕЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (correlating economc system), икономически корелатор, – преобразувател (преобразувателна система
от уравнения, корелаторен модел), изходът на който (изходната му икономическа информация) е икономическа корелационна функция на неговия вход (на
неговата входна информация). Корелаторната система обикновено служи за
изчисляване на автокорелационни функции на случайните икономически процеси и взаимни корелационни функции на на случайните икономически процеси
(на стационарни случайни икономически процеси или на икономически процеси, които могат да се приравняват към стационарни). (Под корелатор се разбира също и специализирано устройство, което автоматично изчислява корелационните функции; тогава той може да изпълнява ролята както на корелометър, така и на корелограф). Изчислителната процедура на икономическия корелатор предполага, че случайните икономически процеси са ергодични, което
дава възможност да се извършва осредняване във времето. По принцип изчисляването на икономическите корелационни функции изисква осредняване по
безкрайно голям интервал във времето, докато в действителност осредняване99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то се извършва в ограничен времеви интервал, например от T единици. Затова
на практика се изчислява не самата корелационна функция, а нейна оценка,
допустимо близка до теоретичното корелационно значение, което положение
пък от своя страна е коректно и допустимо само ако се работи с ергодични
икономически процеси.
За оценката на автокорелационната функция на случайния стационарен
икономически процес x(t) [това е функцията Rxx(τ)] корелаторът обикновено
използва формулата

Rxx (τ ) =

1 T
[x(t ) − m x ][x(t − τ ) − mx ]dt,
T t =∫0

където:
x(t) – mx е центрираното значение на случайния икономически процес x(t);
mx – неговото математическо икономическо очакване;
τ – икономическият лаг (отместването във времето, при което се проявява
автокорелационната зависимост).
Продължителността на осредняването T зависи както от спектралния състав на случайния икономически процес, така и от изискванията на изследователската или на управленската задача за точност към изчислената корелационна функция. От своя страна за оценката на взаимната корелационна функция
на случайните стационарни икономически процеси x(t) и y(t) [това е функцията
Rxy(τ)] корелаторът използва формулата

1 T
Rxy (τ ) = ∫ [x(t ) − m x )] y (t − τ ) − m y dt.
T t =0

[

]

Като се има предвид, че на практика се реализират положителни отмествания
(задръжки) във времето τ, автокорелационната функция на случайния икономически процес може се определя само при положителни значения на τ. Затова
пък при изчисляване на взаимната корелационна функция за отрицателните
значения на τ се взема под внимание обстоятелството, че Rxy(–τ) = Ryx(τ). То
позволява да разменят местата на входните сигнали на икономическия корелатор x(t) и y(t) и взаимната корелационна функция Ryx(τ) да се определя само
при положителни значения на τ.
Сред различните разновидности на корелатора се открояват мултипликационният и интерференциалният икономически корелатор. Специфичното за
мултипликационния икономически корелатор е, че на неговия вход се извърш-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ва умножаване на величините, характеризиращи двата случайни икономически
процеси x(t) и y(t), след което въз основа на получените резултати за xy се изчислява тяхната взаимна корелационна функция. При интерференциалния
икономически корелатор умножаването на данните за случайните икономически процеси x(t) и y(t) се извършва чрез повдигане в квадрат с помощта на
два израза от типа

xy = ¼ [(x + y)2 – (x – y)2].
Такъв израз може да се определи 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. 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 = R x (0) + R y (0) ± 2 R xy (τ ).
T t =0
Друг метод е този на апроксимация на взаимната корелационна функция на
случайните икономически процеси, при който се определят коефициенти на
разлагане на корелационната функция в някакъв ред. Отделно могат да бъдат
разграничени аналогови икономически корелатори, при които икономическата
информация се представя и протича непрекъснато (при тях изчислителната
процедура е опростена и се постига удовлетворителна точност на корелационните функции), цифрови икономически корелатори, при които тази информация се представя и протича дискретно (които са по-точни, но и по-сложни в
сравнение с аналоговите корелатори) и хибридни икономически корелатори,
които са комбинация от първите два.
Изчисляването на корелационните функции на случайните икономически
процеси чрез посочените по-горе методи може да се извършва чрез икономическо квантуване (квантуване в икономическата система), т.е. чрез пропускане на порции на входните икономически сигнали (респ. на входните икономически величини) на корелатора или, което е същото, чрез тяхната (на сигналите) икономическа дискретизация. За тази цел могат да бъдат използвани
икономически корелатори за грубо квантуване на сигналите (на икономическите величини), при което се изчисляват релейни икономически корелационни
функции, полярни икономически корелационни функции и икономически корелационни функции на Т. Стилтес.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОРЕЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (correlating economc system) (ки) – във:
квадратор на корелаторната икономическа система (същото като икономически квадратор; вж. интерференциален икономически корелатор);
корелаторна икономическа система.
КОРЕЛАЦИОНЕН ИНТЕРВАЛ (correlation interval) – вж. честотен спектър
на икономическата система.
КОРЕЛАЦИОНЕН ПРОЗОРЕЦ (correlative window) (ки) – във:
икономически корелационен прозорец (същото като повременен прозорец в
икономиката).
КОРЕЛАЦИОННА ЗАВИСИМОСТ В ИКОНОМИКАТА
dependence in economy) – същото като икономчесика корелация.

(correlative

КОРЕЛАЦИОННА МАТРИЦА В ИКОНОМИКАТА (correlative matrix in
economy) – симетрична по отношение на главния си диагонал квадратна матрица R, построена от коефициентите на икономическа корелация
rij =

Rij
σi σ j

=

cov( xi , x j )
σi σ j

, i, j = 1, 2, ..., k ,

между линейно независими случайни икономически величини x1, x2, …, xk, където Rij са икономическите ковариации (корелационните икономически функции)
на случайните икономически величини xi и xj, а σi и σj са техните средноквадратични отклонения в икономиката (i, j = 1, 2, …, k). Има вида

 1, r12 , ..., r1k 


 σ ij   r21 , 1, ..., r2 k  2
=
R = (rij ) = 
, σ > 1, i, j = 1, 2, ..., k .
 σ σ  − − − − − − − − i
i
j

 

 r , r , ...,
1 
 k1
k2

КОРЕЛАЦИОННА ТЕОРИЯ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕСИ* (correlative /correlationary/ theory of the stochastic /random/
economic processes) – теория, която изучава и изследва корелацията на случайните икономически процеси. Последната представлява зависимост (обвързаност и релевантност) между две реализации (реализции към два различни
102

930

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНСУНОМИКА
до КРАТЪК СРОК (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------момента във времето) на даден случаен икономически процес, независимо от
това дали тя се определя от някаква причинна връзка или пък е случайно съвпадение, както и зависимост (обвързаност и релевантност) между реализациите в различни моменти във времето на два (или на повече от два) случайни
икономически процеса. Зависимостта (обвързаността и релевантността) между
реализации към два различни момента във времето на даден случаен икономически процес X(t) = x(t) е автокорелация на случайния икономически процес, а
тази между реализациите в различни моменти във времето на два случайни
икономически процеса X(t) = x(t) и Y(t) = y(t) – взаимна корелация на случайните икономически процеси. Корелационната теория на случайните икономически процеси се занимава с моделирането и изчисляването на икономическите корелационни функции и на коефициентите на корелация на линейните и
нелинейните преобразования в случайните процеси в икономиката. Нейните
твърдения и методи се използват в изследването и управлението на икономическите процеси (както обективно протичащи, така и субективно осъществявани). Корелационните функции на случайниите икономически процеси (ковариационните им функция) характеризират в абсолютно изражение степента
на връзката между техните значения към два различни момента във времето.
Могат да бъдат разграничени автокорелационни функции на случайните икономически процеси и взаимни корелационни функции на случайните икономически процеси. От своя страна коефициентите на корелация на случайните
икономически процеси (нормираните ковариационни функции на случайните
икономически процеси) характеризират в относително изражение степента
на връзката между техните значения към два различни момента във времето.
Могат да бъдат разграничени коефициенти на автокорелация на случайните
икономически процеси и коефициенти на взаимна корелация на случайните
икономически процеси.

КОРЕЛАЦИОННА ФУНКЦИЯ (correlative /correlationary/ function) (ки) –
във:
апроксимация на взаимната корелационна функция на случайните икономически процеси;
взаимна корелационна функция на случайните икономически процеси;
взаимна корелационна функция на Стилтес, Т., в икономиката (вж.
корелационна функция на Т. Стилтес в икономиката);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа взаимна корелационна функция на Стилтес, Т. (същото
като взаимна корелационна функция на Т. Стилтес в икономиката; вж.
корелационна функция на Т. Стилтес в икономиката);
икономическа корелационна функция на Стилтес, Т. (същото като корелационна функция на Т. Стилтес в икономиката);
корелационна функция на случайните икономически процеси;
корелационна функция на Стилтес, Т., в икономиката;
нормирана взаимна корелационна функция на случайните икономически
процеси (същото като коефициент на взаимна корелация на случайните икономически процеси);
нормирана икономическа корелационна функция (вж. изчислителна
процедура на спектралния анализ на икономическия цикъл и коефициент на
корелация на случайните икономически процеси);
полярна икономическа взаимна корелационна функция (вж. полярна
икономическа корелационна функция);
полярна икономическа корелационна функция;
релейна икономическа взаимна корелационна функция (вж. релейна
икономическа корелационна функция);
релейна икономическа корелационна функция.
КОРЕЛАЦИОННА
ФУНКЦИЯ
В
ИКОНОМИКАТА
(correlative
/correlationary/ function in economy) – същото като икономическа ковариация.
КОРЕЛАЦИОННА ФУНКЦИЯ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕСИ* (correlative /correlationary/ function of the stochastic /random/
economic processes), ковариационна функция на случайните икономически
процеси, – функция, която характеризира в абсолютно изражение степента
на зависимост (обвързаност и релевантност) между две реализации (реализации към два различни момента във времето) на даден случаен икономически
процес, независимо от това дали тя се определя от някаква причинна връзка
или пък е случайно съвпадение, както и степента на зависимост (обвързаност и
релевантност) между реализациите в различни моменти във времето на два
(или на повече от два) случайни икономически процеса. Нейни разновидности
са автокорелационната функция на случайния икономически процес и взаимната корелационна функция на случайните икономически процеси.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОРЕЛАЦИОННА ФУНКЦИЯ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕСИ (correlative /correlationary/ function of the stochastic /random/
economic processes) (ки) – във:
апроксимация на взаимната корелационна функция на случайните икономически процеси;
взаимна корелационна функция на случайните икономически процеси;
корелационна функция на случайните икономически процеси;
нормирана взаимна корелационна функция на случайните икономически
процеси (същото като коефициент на взаимна корелация на случайните икономически процеси).
КОРЕЛАЦИОННА ФУНКЦИЯ НА СЛУЧАЙНОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ПОЛЕ* (correlative /correlationary/ function of the stochastic /random/ economic
field) – вж. случайно икономическо поле.
КОРЕЛАЦИОННА ФУНКЦИЯ НА СТИЛТЕС, Т., В ИКОНОМИКАТА
(Stieltjes correlative /correlationary/ functions in economy), икономическа корелационна функция на Т. Стилтес, – икономическа корелационна функция,
която характеризира степента на зависимост между два стационарни ергодични случайни икономически процеси, единият от които е бил грубо квантуван
по равнище (на три или четири равнища) (вж. ергодичен икономически процес
и квантуване в икономическата система по равнище). При нея се използва
интегралът на Т. Стилтес. Има две основни разновидности: икономическа автокорелациинна и икономическа взаимна корелационна функция на Т. Стилтес. Икономическата автокорелационна функция на Т. Стилтес (Stiltes
economic autocorrelative /autocorrelationary/ functions) [автокорелационната
функция на Т. Стилтес в икономиката (Stieltjes autocorrelative
/autocorrelationary/ function in economy)] характеризира степента на вероятностната зависимост между значенията на стационарния ергодичен случаен икономически процес x(t1) в момента t1 и значенията x′(t2) в момента t2 на същия
този процес, след като е бил подложен на грубо квантуване по равнище. Представлява функцията
 [x(t1 ) − m x (t1 )] × 
 [x(t1 ) − E ( x(t1 ))]× 
Rx′ x′ (t1 , t 2 ) = E 
 = E
.
× [x′(t 2 ) − E ( x′(t 2 ))]
× [x′(t 2 ) − m x′ (t 2 )]

където mx(t) = E[x(t)] и mx´(t) = E[x′(t)] са математическите икономически
очаквания на случайните икономически процеси x(t) и x′(t). От своя страна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическата взаимна корелационна функция на Т. Стилтес (Stiltes
economic cross-correlative /cross-correlationary/ functions) [взаимната корелационна функция на Т. Стилтес в икономиката] характеризира степента на
вероятностната зависимост между значенията на стационарния ергодичен случаен икономически процес x(t) в момента t1 и значенията y′(t) на стационарния
ергодичен случаен икономически процес y(t) в момента t2, след като е бил подложен на грубо квантуване по равнище. Представлява функцията
 [x(t1 ) − m x (t1 )]× 
 [x(t1 ) − E ( x(t1 ))]× 
′ (t1 , t 2 ) = E 
Rxy
.
 = E ′
×
y
(
t
)
−
m
(
t
)
′
′
[
]
(
)
(
(
))
y
t
E
y
t
×
−
2
y′ 2 


2
2


[

]

където mx(t) = E[x(t)] и my´(t) = E[y′(t)] са математическите очаквания на случайните икономически процеси x(t) и y′(t) [y′(t) е грубо квантувания по равнище процес y(t)].
Тъй като разглежданите случайни икономически процеси x(t) и y(t) са стационарни и ергодични, техните икономически корелационни функции могат да
се изчислят чрез усредняване по време. Затова икономическата автокорелационна функция на Т. Стилтес и икономическата взаимна корелационна функция
на Т. Стилтес при крайно време на усредняване съответно са

R′xx (τ ) =

1 T
[x(t1 ) − mx (t )] [x′(t + τ ) − m x′ (t + τ )]dt ,
T t =∫−T

1 T
[x(t1 ) − mx (t )] y′(t + τ ) − m y′ (t + τ ) dt ,
R′xy (τ ) =
T t =∫−T

[

]

където τ = t1 – t2. Корелационните функции на Т. Стилтес се характеризират с
понижени изисквания към качеството на входните икономически данни и
простота на устройствата за тяхното изчисляване.

КОРЕЛАЦИОННА ФУНКЦИЯ НА СТИЛТЕС, Т., В ИКОНОМИКАТА
(Stieltjes correlative /correlationary/ functions in economy) (ки) – във:
взаимна корелационна функция на Стилтес, Т., в икономиката (вж.
корелационна функция на Т. Стилтес в икономиката);
корелационна функция на Стилтес, Т., в икономиката.
КОРЕЛАЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ (correlative
/correlationary/ economic relation) – отношение между дисперсията на условното математическо икономическо очакване на случайна икономическа величи106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на към икономическата дисперсия на самата случайна величина. Стохастичната зависимост между случайните икономически величини в рамките на линейните регресионни модели се характеризира числено от коефициента на
икономическа корелация. За нелинейните регресионни модели обаче корелационното икономическо отношение е по-висококачествена числена характеристика на икономическата стохастичност. Корелационното икономическо
отношение се определя чрез формулата
ρ( y | x ) =

D [ E ( y | x)]
,
σ 2y

където:
ρ (y | x) е корелационното отношение на случайната икономическа величина Y при условие, че се реализира случайната икономическа величина X;
E (y | x) – условното математическото очакване на случайната икономическа величина Y при същото условие;
D [E (y | x)] – дисперсията на условното математическото очакване E (y | x);
σ 2y – дисперсията на случайната икономическа величина Y (вж. икономи-

ческа дисперсия).
Нека с израза
D( y ) = E[ D ( y | x)] + D[ E ( y | x)]
се означи формулата за разлагане на икономическата дисперсия. Според нея
дисперсията на случайната икономическа величина y е равна на сумата от математическото очакване на дисперсията на y при условие че се реализира случайната икономическа величина x, и дисперсията на математическото очакване
на y при условие че се реализира x. Като се използва формулата за разлагането
на икономическата дисперсия, корелационното икономическо отношение може да се представи и във вида

ρ( y | x ) = 1 −

E[ D( y | x)]
.
σ 2y

Друг метод за определяне на корелационното икономическо отношение е
формулата

ρ( y | x ) =

rxy2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където rxy е коефициентът на корелация между случайните икономически явления x и y, а

~ ( x)]2
δ 2y = E [m y ( x) − m
y
е средноквадратичното отклонение в икономиката на линейната оптимална
~ ( x) от теоретичната функция на иконофункция на икономическа регресия m
y
мическа регресия my(x), наричано още мярка на криволинейността на функцията на икономическа регресия.
Корелационното икономическо отношение се характеризира със следните
свойства.
Първо, неговата величина приема стойности в границите между нула и
единица, т.е. 0 ≤ ρ (y | x) ≤ 1.
Второ, то отговаря на условието r2 ≤ min {ρ (y | x), ρ (x | y)}. Тогава имат
място и твърденията, че:
(1) 0 ≤ r2 ≤ min {ρ (y | x), ρ (x | y)} ≤ 1;
(2) когато случайните икономически величини x и y са линейно функционално зависими, тогава r2 = ρ (y | x) = ρ (x | y) = 1;
(3) ако ρ (y | x) = 0 или ρ (x | y) = 0, тогава rxy = 0.
Трето, корелационното икономическо отношение е равно на единица, т.е.
ρ (y | x) = 1, тогава и само тогава, когато случайната икономическа величина y е
свързана със случайната икономическа величина x с еднозначната функционална зависимост y = my(x) с вероятност, равна на единица. Следствие на това
свойство е положението, че ако икономическата функция y = my(x) е взаимноеднозначна, тогава случайната икономическа величина x е свързана със случайната икономическа величина y с еднозначната функционална зависимост x
= my-1(y), както и че ρ (y | x) = 1.
Четвърто, ако случайните икономически величини x и y са независими,
тогава r2 = ρ (y | x) = ρ (x | y) = 0.

КОРЕЛАЦИЯ (correlation) (кд) – във:
икономическа корелация;
индекс на икономическа корелация;
коефициент на икономическа корелация;
коефициент на икономическа корелация на Пирсън, К.;
коефициент на корелация на случайните икономически процеси;
коефициент на множествена икономическа корелация;
коефициент на обикновена икономическа корелация;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коефициент на частична икономическа корелация;
корелация на случайните икономически процеси;
множествена икономическа корелация;
нормирана икономическа корелация (вж. изчислителна процедура на
спектралния анализ на икономическия цикъл);
обикновена икономическа корелация;
отрицателна икономическа корелация;
положителна икономическа корелация;
пълна икономическа корелация (същото като положителна икономическа
корелация);
частична икономическа корелация.
КОРЕЛАЦИЯ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ (stochastic /random/ economic processes correlation) – зависимост (обвързаност и релевантност) между две реализации (реализции към два различни момента във
времето) на даден случаен икономически процес, независимо от това дали тя се
определя от някаква причинна връзка или пък е случайно съвпадение, както и
зависимост (обвързаност и релевантност) между реализациите в различни моменти във времето на два (или на повече от два) случайни икономически процеса. Зависимостта (обвързаността и релевантността) между реализации към
два различни момента във времето на даден случаен икономически процес X(t)
= x(t) е автокорелация на случайния икономически процес, а тази между реализациите в различни моменти във времето на два случайни икономически процеса X(t) = x(t) и Y(t) = y(t) – взаимна корелация на случайните икономически
процеси. Корелационните функции на случайните икономически процеси (ковариационните им функция) характеризират в абсолютно изражение степента
на връзката между техните значения към два различни момента във времето.
Могат да бъдат разграничени автокорелационни функции и взаимни корелационни функции на случайните икономически процес. От своя страна коефициентите на корелация на случайните икономически процеси (нормираните
ковариационни функции на случайните икономически процеси) характеризират
в относително изражение степента на връзката между техните значения към
два различни момента във времето. Могат да бъдат разграничени коефициенти
на автокорелация на случайните икономически процеси и коефициенти на
взаимна корелация на случайните икономически процеси.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОРЕЛАЦИЯ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ (stochastic /random/ economic processes correlation) (ки) – във:
коефициент на корелация на случайните икономически процеси;
корелация на случайните икономически процеси.
КОРЕЛИРАНИ СЛУЧАЙНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ (correlated
stochastic /random/ economic processes) – случайни икономически процеси x(t) и
y(t), чиято взаимна корелационна функция Rxy(t1, t2) не е равна на нула. Вж.
взаимна корелационна функция на случайните икономически процеси.
КОРЕСПОНДИРАЩИ СИ /ПРЕДАВАЩИ, СЪОТВЕТСТВУВАЩИ/
ИКОНОМИЧЕСКИ СЪСТОЯНИЯ* (corresponding economic conditions) –
вж. марковска икономическа верига.
КОРИГИРАНА ПАРИЧНА БАЗА (adjusted monetary base) (в макр.) – преизчислена величина на паричната база (в макр.), която да отговаря на постоянни
(непроменени) изисквания към задължителните банкови резерви (в макр.).
КОРИГИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА РЕГУЛАТОРНАТА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (dynamic properties correction of the
economic regulation system) – придаване (внасяне, налагане) на определени необходими (изисквани, желани) динамични свойства на система на икономическо регулиране (по същество – на динамична система на икономическо регулиране) (респ. на саморегулираща се система на икономическо управление при
експлицитно-обусловено икономическо регулиране), представляващи елементи
(моменти) със слабо променени параметри и характеристики. Целта на коригирането е да се удовлетворят по-високи изисквания към устойчивостта на
икономическата система (на динамичната регулаторна икономическа система), към нейното поведение в преходни икономически процеси, към динамичната й точност. Коригирането на нейните динамични свойства се използва при
изграждането на системи на икономическа стабилизация. То се извършва чрез
включване в регулаторната система на коригиращи икономически звена, които
и от своя страна представляват относително обособени икономически елементи, икономически подсистеми или икономически системи. Такива са например диференциращото икономическо звено и интегриращото икономическо
звено. Според формата на зависимостите между изхода и входа на икономическите звена се разграничават последователно коригиране на динамичните
свойства на регулаторната икономическа система, успоредно коригиране на
110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамичните свойства на регулаторната икономическа система и комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа
система.
КОРИГИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА РЕГУЛАТОРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (dynamic properties correction of the
regulatory economic system) (ки) – във:
комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната
икономическа система;
коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата
система;
последователно коригиране на динамичните свойства на регулаторната
икономическата система;
успоредно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система.
КОРИГИРАЩА ВХОДНА ДИНАМИЧНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (corrective input dynamic function of the economic
system) – вж. принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране.
КОРИГИРАЩА ДИНАМИЧНА ФУНКЦИЯ НА СТАБИЛИЗИРАЩОТО
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (corrective dynamic function of the
stabilizing economic regulation) – вж. принцип на изходното стабилизиращо
икономическо регулиране.
КОРИГИРАЩА ФУНКЦИЯ НА СТАБИЛИЗИРАЩОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (corrective function of the stabilizing economic
regulation) (ки) – във:
коригираща динамична функция на стабилизиращото икономическо
регулиране (вж. принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране).
КОРИГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ВМЕШАТЕЛСТВО (correcting
economic intervention) – същото като икономическо вмешателство след вземане на управленско решение.
КОРИГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО (corrective economic
component) – икономическо звено (икономически елемент, икономическа подсистема или икономическа система), което се включва в дадена динамична
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на икономическо регулиране, за да се коригират нейните динамични
свойства. Целта на коригирането е да се удовлетворят по-високи изисквания
към устойчивостта на икономическата система, към нейното поведение в
преходни икономически процеси, към динамичната й точност. Вж. коригиране
на динамичните свойства на регулаторната икономическата система.
КОРИГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО (correcting economic
component) на системата на икономическо управление – звено (респ. подсистема) на системата на икономическо управление, което осигурява постигането
на зададените показатели за качество на нейното функциониране. Коригиращите икономически звена се класифицират: (1) според начина на тяхното
включване в системите на икономическо управление коригиращите икономически звена – на последователни коригиращи икономически звена*
(sequential correcting economic components) (включвани във веригата на правата икономическа връзка на системата), насрещно-паралелни коригиращи
икономически звена* (oppositely-parallel correcting economic components)
(включвани в местна обратна икономическа връзка на системата) и паралелни коригиращи икономически звена* (parallel correcting economic
components), както и коригиращи звена, които осъществяват връзка по смущаващи икономически въздействия (респ. по задаващи икономически въздействия); (2) според характера на преобразуваното икономическо въздействие – на
непрекъснати коригиращи икономически звена* (conitnuous correcting
economic components) и импулсни коригиращи икономически звена* (pulse
correcting econfmic components); (3) според вида на зависимостта между изходните икономически въздействия и входните икономически въздействия на
системата на икономическо управление – на линейни коригиращи икономически звена*(linear correcting economic components) и нелинейни коригиращи
икономически звена* (non-linear correcting econfmic components); (4) според
начина на осъществяване на коригирането – на пасивни коригиращи икономически звена* (passive correcting economic components) и активни коригиращи икономически звена* (active correcting econfmic components).
Най-прости са пасивните коригиращи икономически звена. Те могат да
бъдат реализирани в четири формата, различаващи се по структурата на тяхната предавателна икономическа функция W. Това са:
първо, формат с предавателна икономическа функция
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------k p
W1 ( p ) = 1 ,
1 + T1 p
който е диференциращо икономическо звено* (differentiating economic
component) (където k1 е коефициент на предаване, T1 – времева постоянна, p –
оператор на П. Лаплас);
второ, формат с предавателна икономическа функция

W2 ( p ) =

k 2 (1 + T2 p )
,
1 + T3 p

който при T2 > T3 е диференциращо икономическо звено, а при T3 > T2 е интегриращо икономическо звено (integrating economic component) (където k2 е
коефициент на предаване, T2 и T3 – времеви постоянни);
трето, формат с предавателна икономическа функция

W3 ( p ) =

k3
,
1 + T4 p

който е инерционно икономическо звено* (inertial economic component) (където k3 е коефициент на предаване, T4 – времева постоянна);
четвърто, формат с предавателна икономическа функция

W4 ( p) =

(1 + T6 p )(1 + T7 p)
,
(1 + T5 p )(1 + T8 p )

който е интегро-диференциращо икономическо звено* (integrodifferentiating economic component) при T5 > T6 > T7 > T8 (където T5, T6, T7 и T8
са времеви постоянни).
В качеството си на коригиращо икономическо звено първото диференциално звено се прилага само при паралелна и при насрещно-паралелна корекция
на системите на икономическо управление, а в всички останали звена – при
последователна и при паралелна корекция. От гледна точка на икономическата
им реализация по-сложни са активните коригиращи икономически звена. Те
приемат формата на икономически усилители. Големи възможности имат нелинейните коригиращи икономически звена, тъй като техните параметри зависят от величините на входните икономически въздействия. При големи отклонения (амплитуди) на входните икономически въздействия нелинейните системи на икономическо управление намаляват икономическото демпфириране,
което от своя страна разширява пропускателната способност на системата и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------следователно води до по-резки нейни реакции на външните въздействия, а
значи и до по-големи регулиращи (респ. управляващи) въздействия. При малки отклонения на входните икономически въздействия нелинейните системи
на икономическо управление увеличават икономическото демпфириране, което от своя страна стеснява пропускателната способност на системата и следователно води до по-меки нейни реакции на външните въздействия, а значи и до
по-малки регулиращи (респ. управляващи) въздействия. Вж. корекция на системите на икономическо управление.

КОРПОРАТИВНА АКЦИЯ (corporate share; corporate stock) (в макр.) – вид
корпоративна ценна книга (в макр.), която дава на нейния притежател правото
на собственост върху съответна (на стойността на тези акции) част от корпоративния капитал. Ако не е посочено друго, под акция (в макр.) обикновено се
подразбира корпоративната акция. Акциите (корпоративните акции) нямат
срок за погасяване и в преобладаващата си част не носят твърд доход на притежателите им, а дивиденти като форма на променлив доход в зависимост от
реализираната през годината печалба. Разновидности на акциите (на корпоративните акции) са обикновената акция (в макр.) [същото като непривилегирована акция (в макр.) или още акция с право на глас (в макр.)], привилегированата акция (в макр.) и конвертируемата акция (в макр.).
КОРПОРАТИВНА ЕКСПАНЗИЯ (corporate expansion) (ки) – във:
вертикална корпоративна експанзия (в межд.);
хоризонтална корпоративна експанзия (в межд.).
КОРПОРАТИВНА ОБЛИГАЦИЯ (corporate bond) (в макр.) – вид корпоративна ценна книга (в макр.), която носи на своя притежател твърд лихвен процент (в макр.) [твърд доход, наричан още купонов доход (в макр.)] независимо
от равнището на печалбата на емитента [вж. облигация (в макр.)]. Срокът на
погасяването й е обикновено от 10 до 30 години.
КОРПОРАТИВНА ЦЕННА КНИГА (corporate security) (в макр.) – ценна
книга (в макр.), емитирана от корпорация. Подразделя на три вида: корпоративна облигация (в макр.), корпоративна акция (в макр.) и търговска книга (в
макр.).
КОРПОРАЦИИ ЗА ВЪТРЕШНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРИХОДИ (Domestic International Sales Corporations) (в межд.) – създадена със Закона за прихо114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дите от 1971 г. (в межд.) в САЩ финансова институция. Това са корпорации
за ценни книги (в макр.), в които се инвестират получените от местните фирми
експортни приходи с правото плащането на данъците върху тях да бъде отлагано. Вж. данъчно преференциране на експортните приходи (в межд.).
КОРПОРАЦИЯ (corporation) (кд) – във:
архитектура на междунационалните корпорации (в межд.);
глобална конкурентноспособност на транснационалните корпорации (в
межд.);
глобална стратегия на транснационалните корпорации (в межд.);
диверсификация в транснационалните корпорации (в межд.);
международно производство на транснационалната корпорация (в
межд.);
междунационална корпорация (в межд.);
многонационална корпорация (в межд.);
монокултурна транснационална корпорация (в межд.);
мултикултурна транснационална корпорация (в межд.);
мултинационална корпорация (в межд.) (същото като многонационална
корпорация (в межд.));
транснационализация на корпорациите (в межд.);
транснационална корпорация (в межд.).
КОСВЕН ВАЛУТЕН КУРС (indirect exchange rate) (в межд.), непряк валутен курс (в межд.), външна стойност на валутата (в межд.), – валутен курс
(в межд.), обявен чрез непряко котиране на валутния курс (в межд.).
КОСВЕН ДАНЪК (indirect tax) (в макр.) – форма на данък (в макр.), която не
се намира в зависимост от дохода на икономическите единици. Косвени са данъците върху потреблението и правото на собственост. Към тях се числят данъкът върху добавената стойност и акцизният данък.
КОСВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (indirect economic product) – вж.
икономически продукт.
КОСВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД* (indirect economic labour) – вж. икономически труд.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОСВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (indirect economic factor) (ки) – във:
косвен производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор).
КОСВЕН КУРС (indirect rate) (ки) – във:
косвен валутен курс (в межд.).
КОСВЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (indirect
production economic factor) – вж. производствен икономически фактор.
КОСВЕНА БЮДЖЕТНА СУБСИДИЯ (indirect budget subsidy) (ки) – във:
излишно бреме на косвената бюджетна субсидия (в микр.).
КОСВЕНА ЕКСПОРТНА СУБСИДИЯ (indirect export subsidy) (в межд.) –
инструмент за осъществяване на косвено експортно субсидиране (в межд.),
към което се числят вътрешното субсидиране на производството, данъчното
преференциране на експортните приходи (в межд.) и трансграничното данъчно приспособяване (в межд.).
КОСВЕНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ КЪМ
ЦЕНАТА (indirect product supply elasticity to price) (в микр.) – същото като
кръстосана еластичност на продуктовото предлагане към цената (в микр.).
КОСВЕНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ КЪМ
ЦЕНАТА (indirect product supply elasticity to price) (ки) – във:
коефициент на косвената еластичност на продуктовото предлагане към
цената (в микр.) (същото като коефициент на кръстосаната еластичност на
продуктовото предлагане към цената (в микр.));
косвена еластичност на продуктовото предлагане към цената (същото
като кръстосана еластичност на продуктовото предлагане към цената (в
микр.)).
КОСВЕНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ КЪМ
ЦЕНАТА (indirect product demand elasticity to price; indirect price elasticity of
product demand) (в микр.) – същото като кръстосана еластичност на продуктовото търсене към цената (в микр.).
КОСВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (indirect economic utility) –
вж. икономическа полезност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОСВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (indirect economic utility) (ки)
– във:
косвена икономическа полезност (вж. икономическа полезност);
косвена трудова икономическа полезност (вж. трудова икономическа
полезност);
косвена трудово-обусловена икономическа полезност (вж. икономическа полезност);
косвена трудово-обусловена трудова икономическа полезност (вж.
трудова икономическа полезност);
косвена трудово-физическо-обусловена икономическа полезност (вж.
икономическа полезност);
косвена трудово-физическо-обусловена трудова икономическа полезност (вж. трудова икономическа полезност);
косвена трудово-физическо-обусловена физическа икономическа полезност (вж. физическа икономическа полезност);
косвена физическа икономическа полезност (вж. физическа икономическа полезност);
косвена физическо-обусловена икономическа полезност (вж. икономическа ценност;)
косвена физическо-обусловена физическа икономическа полезност
(вж. физическа икономическа полезност).
КОСВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (indirect economic value) – вж.
икономическа стойност.
КОСВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ (indirect economic value) (ки) –
във:
косвена икономическа стойност (вж. икономическа стойност);
косвена трудова икономическа стойност (вж. трудова икономическа
стойност);
косвена трудово-обусловена икономическа стойност (вж. икономическа
стойност);
косвена трудово-обусловена трудова икономическа стойност (вж.
трудова икономическа стойност);
косвена трудово-физическо-обусловена икономическа стойност (вж.
икономическа стойност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------косвена трудово-физическо-обусловена трудова икономическа
стойност (вж. трудова икономическа стойност);
косвена трудово-физическо-обусловена физическа икономическа
стойност (вж. физическа икономическа стойност);
косвена физическа икономическа стойност (вж. физическа икономическа стойност);
косвена физическо-обусловена икономическа стойност (вж. икономическа ценност);
косвена физическо-обусловена физическа икономическа стойност (вж.
физическа икономическа стойност).
КОСВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (indirect economic worth) – вж.
икономическа ценност.
КОСВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (indirect economic worth) (ки) –
във:
косвена икономическа ценност (вж. икономическа ценност);
косвена трудова икономическа ценност (вж. трудова икономическа
ценност);
косвена трудово-обусловена икономическа ценност (вж. икономическа
ценност);
косвена трудово-обусловена трудова икономическа ценност (вж. трудова икономическа ценност);
косвена трудово-физическо-обусловена икономическа ценност (вж.
икономическа ценност);
косвена трудово-физическо-обусловена трудова икономическа ценност (вж. трудова икономическа ценност);
косвена трудово-физическо-обусловена физическа икономическа
ценност (вж. физическа икономическа ценност);
косвена физическа икономическа ценност (вж. физическа икономическа
ценност);
косвена физическо-обусловена икономическа ценност (вж. икономическа ценност);
косвена физическо-обусловена физическа икономическа ценност (вж.
физическа икономическа ценност).
КОСВЕНА СУБСИДИЯ (indirect subsidy) (ки) – във:
косвена експортна субсидия (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОСВЕНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (indirect labour
economic utility) – вж. трудова икономическа полезност.
КОСВЕНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (indirect labour
economic utility) (ки) – във:
косвена трудова икономическа полезност (вж. трудова икономическа
полезност);
косвена трудово-обусловена трудова икономическа полезност (вж.
трудова икономическа полезност);
косвена трудово-физическо-обусловена трудова икономическа полезност (вж. трудова икономическа полезност).
КОСВЕНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (indirect labour
economic value) – вж. трудова икономическа стойност.
КОСВЕНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ (indirect labour
economic value) (ки) – във:
косвена трудова икономическа стойност (вж. трудова икономическа
стойност);
косвена трудово-обусловена трудова икономическа стойност (вж.
трудова икономическа стойност);
косвена трудово-физическо-обусловена трудова икономическа
стойност (вж. трудова икономическа стойност).
КОСВЕНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (indirect labour
economic worth) – вж. трудова икономическа ценност.
КОСВЕНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (indirect labour
economic worth) (ки) – във:
косвена трудова икономическа ценност (вж. трудова икономическа
ценност);
косвена трудово-обусловена трудова икономическа ценност (вж. трудова икономическа ценност);
косвена трудово-физическо-обусловена трудова икономическа ценност (вж. трудова икономическа ценност).
КОСВЕНА ТРУДОВО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (indirect labourly-conditional economic utility) – вж. икономическа полезност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОСВЕНА ТРУДОВО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ*
(indirect labourly-conditional economic value) – вж. икономическа стойност.
КОСВЕНА ТРУДОВО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ*
(indirect labourly-conditional economic worth) – вж. икономическа ценност.
КОСВЕНА ТРУДОВО-ОБУСЛОВЕНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОЛЕЗНОСТ* (indirect labourly-conditional labour economic utility) – вж. трудова икономическа полезност.
КОСВЕНА ТРУДОВО-ОБУСЛОВЕНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА
СТОЙНОСТ* (indirect labourly-conditional labour economic value) – вж. трудова икономическа стойност.
КОСВЕНА ТРУДОВО-ОБУСЛОВЕНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА
ЦЕННОСТ* (indirect labourly-conditional labour economic worth) – вж. трудова
икономическа ценност.
КОСВЕНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (indirect labourly-physically-conditional economic utility) –
вж. икономическа полезност.
КОСВЕНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (indirect labourly-physically-conditional economic utility) (ки)
– във:
косвена трудово-физическо-обусловена икономическа полезност (вж.
икономическа полезност);
косвена трудово-физическо-обусловена трудова икономическа полезност (вж. трудова икономическа полезност).
КОСВЕНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (indirect labourly-physically-conditional economic value) – вж.
икономическа стойност.
КОСВЕНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ (indirect labourly-physically-conditional economic value) (ки) –
във:
косвена трудово-физическо-обусловена икономическа стойност (вж.
икономическа стойност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------косвена трудово-физическо-обусловена
стойност (вж. трудова икономическа стойност).

трудова

икономическа

КОСВЕНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (indirect labour-physically-conditional economic worth) – вж.
икономическа ценност.
КОСВЕНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (indirect labour-physically-conditional economic worth) (ки) –
във:
косвена трудово-физическо-обусловена икономическа ценност (вж.
икономическа ценност);
косвена трудово-физическо-обусловена трудова икономическа ценност (вж. трудова икономическа ценност).
КОСВЕНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (indirect labourly-physically-conditional labour
economic utility) – вж. трудова икономическа полезност.
КОСВЕНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (indirect labourly-physically-conditional labour
economic value) – вж. трудова икономическа стойност.
КОСВЕНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (indirect labourly-physically-conditional labour
economic worth) – вж. трудова икономическа ценност.
КОСВЕНА
ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА
ФИЗИЧЕСКА
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (indirect labourly-physically-conditional
physical economic utility) – вж. физическа икономическа полезност.
КОСВЕНА
ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА
ФИЗИЧЕСКА
ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (indirect labourly-physically-conditional
physical economic value) – вж. физическа икономическа стойност.
КОСВЕНА
ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА
ФИЗИЧЕСКА
ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (indirect labourly-physically-conditional
physical economic worth) – вж. физическа икономическа ценност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (indirect
physical economic utility) – вж. физическа икономическа полезност.
КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (indirect
physical economic utility) (ки) – във:
косвена трудово-физическо-обусловена физическа икономическа полезност (вж. физическа икономическа полезност);
косвена физическа икономическа полезност (вж. физическа икономическа полезност);
косвена физическо-обусловена физическа икономическа полезност
(вж. физическа икономическа полезност).
КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (indirect
physical economic value) – вж. физическа икономическа стойност.
КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ (indirect physical economic value) (ки) – във:
косвена трудово-физическо-обусловена физическа икономическа
стойност (вж. физическа икономическа стойност);
косвена физическа икономическа стойност (вж. физическа икономическа стойност);
косвена физическо-обусловена физическа икономическа стойност (вж.
физическа икономическа стойност).
КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (indirect physical economic worth) – вж. физическа икономическа ценност.
КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (indirect physical
economic worth) (ки) – във:
косвена трудово-физическо-обусловена физическа икономическа
ценност (вж. физическа икономическа ценност);
косвена физическа икономическа ценност (вж. физическа икономическа
ценност);
косвена физическо-обусловена физическа икономическа ценност (вж.
физическа икономическа ценност).
КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (indirect physically-conditional economic utility) – вж. икономическа
ценност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (indirect physically-conditional economic utility) (ки) – във:
косвена физическо-обусловена икономическа полезност (вж. икономическа ценност);
косвена физическо-обусловена физическа икономическа полезност
(вж. физическа икономическа полезност).
КОСВЕНА
ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СТОЙНОСТ* (indirect physically-conditional economic value) – вж. икономическа ценност.
КОСВЕНА
ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СТОЙНОСТ (indirect physically-conditional economic value) (ки) – във:
косвена физическо-обусловена икономическа стойност (вж. икономическа ценност);
косвена физическо-обусловена физическа икономическа стойност (вж.
физическа икономическа стойност).
КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (indirect physically-conditional economic worth) – вж. икономическа
ценност.
КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (indirect physically-conditional economic worth) (ки) – във:
косвена физическо-обусловена икономическа ценност (вж. икономическа ценност);
косвена физическо-обусловена физическа икономическа ценност (вж.
физическа икономическа ценност).
КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (indirect physically-conditional physical economic
utility) – вж. физическа икономическа полезност.
КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (indirect physically-conditional physical economic value)
– вж. физическа икономическа стойност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОСВЕНА ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (indirect physically-conditional physical economic worth) –
вж. физическа икономическа ценност.
КОСВЕНИ РАЗХОДИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД (indirect cost of
economic labour) (*) – една от двете съставки на пълните разходи на икономически труд, направени за производството на даден икономически продукт
(другата съставка са преките разходи на икономически труд). Представяват
пълните разходи на икономически труд, направени за производството на частта от средствата за производство (от физическия производствен икономически
фактор), която на последния етап от производството е изразходвана пряко за
създаването на дадения икономически продукт. Косвените разходи на икономически труд в качеството си на пълни пълни разходи на труд се формират на
предходните етапи от производствената верига и като такива за тях важат същите правила за формирането на които и да е пълни разходи на икономически
труд. Когато се отнасят за една специфична единица от даден вид продукт, те
се наричат продукови косвени разходи на икономически труд (или още продукови коефициенти на косвените разходи на икономически труд), а когато се
отнасят за една парична единица продукт от даден отрасъл на производството
– отраслови косвени разходи на икономически труд (или още отраслови коефициенти на косвените разходи на икономически труд). По-подробно относно
формирането и математическото моделиране на косвените разходи на икономически труд вж. пълни разходи на икономически труд.
Някои от разновидностите на косвените разходи на икономически труд са
посочените по-долу.
– Според икономическата континиутивност: непрекъснати косвени разходи на икономически труд* (continuous indirect cost of economic labour) и
дискретни косвени разходи на икономически труд* (discrete indirect cost of
economic labour).
– Според икономическата променливост: статични косвени разходи на
икономически труд* (static indirect cost of economic labour) и динамични косвени разходи на икономически труд* (dynanic indirect cost of economic
labour).
– Според ценностната икономическа ингредиентност: ценностни косвени разходи на икономически труд* (worth indirect cost of economic labour),
полезностни косвени разходи на икономически труд* (utility indirect cost of
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic labour) и стойностни косвени разходи на икономически труд*
(value indirect cost of economic labour).
– Според ингредиентната икономическа мащабност: общи косвени разходи на икономически труд* (total indirect cost of economic labour), единични
косвени разходи на икономически труд (unitary indirect cost of economic
labour), средни косвени разходи на икономически труд* (average indirect cost
of economic labour) и пределни косвени разходи на икономически труд*
(marginal indirect cost of economic labour).
– Според възпроизводствената икономическа пълнота: необходими косвени разходи на икономически труд* (indispensable indirect cost of economic
labour), принадени косвени разходи на икономически труд* (surplus indirect
cost of economic labour) и цялостни косвени разходи на икономически труд*
(entire indirect cost of economic labour).
– Според ингредиентнатния икономически режим: фактическо-изведени
косвени разходи на икономически труд* (factually-deduced indirect cost of
economic labour), нормативно-изведени косвени разходи на икономически
труд* (normatively-deduced indirect cost of economic labour), необходимоизведени косвени разходи на икономически труд* (requiredly-deduced indirect
cost of economic labour), индивидуално-изведени косвени разходи на икономически труд* (requiredly-deduced indirect cost of economic labour) и прогнозно-изведени косвени разходи на икономически труд* (prognostically-deduced
indirect cost of economic labour).
– Според ингредиентната икономическа реализуемост: актуални косвени разходи на икономически труд* (actual indirect cost of economic labour),
прогнозни косвени разходи на икономически труд* (prognostic indirect cost of
economic labour), планови косвени разходи на икономически труд* (planned
indirect cost of economic labour) и възпроизводими косвени разходи на икономически труд* (reproducible indirect cost of economic labour).
– Според ингредиентната икономическа истинност: необходими косвени разходи на икономически труд* (required /requisite/ indirect cost of
economic labour), действителни косвени разходи на икономически труд*
(real indirect cost of economic labour), достоверни косвени разходи на икономически труд* (trustworthy indirect cost of economic labour), възможни косвени разходи на икономически труд* (possible indirect cost of economic labour),
трендови косвени разходи на икономически труд* (tend indirect cost of
economic labour), случайни косвени разходи на икономически труд*
(accidental indirect cost of economic labour), закономерни косвени разходи на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически труд* (regular indirect cost of economic labour), вероятностни
косвени разходи на икономически труд* (probability indirect cost of economic
labour), осъществими косвени разходи на икономически труд* (feasible
indirect cost of economic labour), осъществени косвени разходи на икономически труд* (implementary indirect cost of economic labour), истинностни
косвени разходи на икономически труд* (veracious indirect cost of economic
labour).
Според ингредиентната икономическа обхватност: индивидуални косвени разходи на икономически труд* (individual indirect cost of economic
labour), фирмени косвени разходи на икономически труд* (firm indirect cost
of economic labour), отраслови косвени разходи на икономически труд*
(branch indirect cost of economic labour), обществени косвени разходи на икономически труд* (social indirect cost of economic labour) и други.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
косвени разходи на икономически труд се конституират още и съответстващите на последната понятия за косвени разходи на консуномически труд*
(indirect cost of consunomic labour), косвени разходи на прономически труд*
(indirect cost of pronomic labour)], косвени разходи на ексномически труд*
(indirect cost of exnomic labour) и косвени разходи на финомически труд*
(indirect cost of finomic labour). Общо за всички тях е понятието за косвени
разходи на субномически труд (indirect cost of subnomic labour).
КОСВЕНИ РАЗХОДИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД (indirect cost of
economic labour) (ки) – във:
косвени разходи на икономически труд;
общественонеобходими косвени разходи на икономически труд.
КОСВЕНИ УПРАВЛЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ (indirect
menaging economic parameters) – управляващи икономически параметри, които
са насочени към регулиране на входните въздействия на системата на икономическо управление, които след това се преработват от управляемата икономическа подсистема. При този тип параметри управленското въздействие върху управляемата подсистема и нейното икономическо поведение е опосредствувано. Една от разновидностите на управляващите икономически параметри.
КОСВЕНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ (indirect taxation) (ки) – във:
излишно бреме на косвеното данъчно облагане (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОСВЕНО ЕКСПОРТНО СУБСИДИРАНЕ (indirect export subsidization) (в
межд.) – експортно субсидиране (в межд.), към което се числят вътрешното
субсидиране на производството (в межд.), данъчното преференциране на експортните приходи (в межд.) и трансграничното данъчно приспособяване (в
межд.).
КОСВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО (indirect economic
demonstration) – икономическо доказателство, при което истинността на икономическата теза се обосновава посредством опровергаване на противоречащо на нея икономическо положение. Разграничават се апагогично косвено икономическо доказателство и разделително косвено икономическо доказателство.
КОСВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО (indirect economic
demonstration) (ки) – във:
косвено икономическо доказателство;
разделително косвено икономическо доказателство.
КОСВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (indirect economic
regulation) (*) – опосредствувано икономическо регулиране на регулируемата
икономическа подсистема T на системата на икономическо регулиране (регулаторната икономическа система) S, извършвано чрез въздействие върху
оператора за обратна икономическа връзка R (върху оператора на регулиращата икономическа подсистема). Осъществява се от метарегулиращата икономическа система MR. Същото като икономическо метарегулиране.
КОСВЕНО КОТИРАНЕ НА ВАЛУТНИЯ КУРС (indirect exchange-rate
quotation) (в межд.) – обявяване на валутния курс (в межд.) [котиране на валутния курс (в межд.)] на местната парична единица [на единица местна валута (в межд.)] в определено количество чуждестранни парични единици [в
единици чуждестранна валута (в межд.)].
КОСВЕНО СУБСИДИРАНЕ (indirect subsidization) (ки) – във:
косвено експортно субсидиране (в межд.).
КОСВЕНО ФИНАНСИРАНЕ (indirect finance) (в макр.) – съвкупност от канали на финансовия пазар (в макр.), при които паричните фондове се
придвижват от спестителите към предприемачите с помощта на определени
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------институции [банки (в макр.), взаимни фондове (в макр.)], застрахователни
компании и други), които се наричат финансови посредници (в макр.).

КОСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (coseffective economic
good), пряко вторично следпроизводствено икономическо благо, следпроизводствена икономическа услуга, (*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на кофективното икономическо благо (прякото следпроизводственото икономическо благо, кодификасното икономическо благо) и
сефективното икономическо благо (икономическата услуга). Тъй като пък от
своя страна кофективното икономическо благо е едновременно разновидност
на кофикасното 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, косефективното икономическо благо е едновременно разновидност на
(α) кофикасното икономическо благо, (β) ефективното икономическо благо
и (γ) сефикасното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо (α), косефективното икономическо благо е такова работно
икономическо благо, което възниква в следпроизводствените фази на икономическото възпроизводство (икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребленшие) (затова то е кофикасно). Второ (β),
косефективното 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 следпроизводство в някоя от следпроизводствените фази
на възпроизводството, 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 косефективното 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 косефективно икономическо благо показва, че то е резултат на косефективната икономическа дейност* (coseffective economic activity /work/)
(вж. икономическа дейност) и оказва косефективно икономическо въздейст128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вие върху околната среда. Трудът при косефективната икономическа дейност е
непроизводителен икономически труд, при който не се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност), но пък се създава икономическа квазиценност* (economic quasiworth) (в т.ч. икономическа квазистойност* [economic quasi-value) и икономическа квазиполезност* (economic quasi-utility)]. Тук субектите на непроизводителния труд участвуват в икономическото преразпределение (economic
redistribution) на ценността. Косефективното икономическо благо удовлетворява косефективни икономически потребности* (coseffective economic
needs /necessities/) на социума (в т.ч. косефективни икономически потребности
на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на косефективната
икономическа дейност, където се създава косефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа косефективност със своите
многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа косефективност* (average economic coseffectivity) и пределната икономическа
косефективност* (average economic coseffectivity).
Косефективното икономическо благо може да бъде само нематериално
косефективно икономическо благо* (immateral coseffective economic good).
Съвкупност от косефективни икономически блага в определен обхват образува
косефективно икономическо богатство* (coseffective economic wealth) в същия обхват. То е нематериално косефективно икономическо богатство*
(immateral coseffective economic wealth).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
косефективно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за косефективно консуматорско благо* (coseffective
consumptionary good), косефективно стопанско благо* (coseffective
protoeconomic
good),
косефективно
пазарно-икономическо
благо*
(coseffective marketly-economic good) и косефективно финасово-пазарноикономическо благо* (coseffective financially-marketly-economic good). Общо
за всички тях е понятието за косефективно поддържащо благо* (coseffective
sustenance /sustaining/ good) (за косефективно благо при поддържането).
КОСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (coseffective economic wealth) – вж. косефективно икономическо благо.
КОСЕФЕКТИВНОСТ (coseffectivity) (кд) – във:
икономическа косефективност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОСЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (coseffectual economic
good), вторично следпроизводствено икономическо благо, (*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на кофикасното икономическо благо и сефикасното икономическо благо; работно икономическо благо
(артипрефикасно икономическо благо), възникващо в следпроизводствените
фази на икономическото възпроизводство (икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление), което след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му няма относителносамостоятелна 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 косефикасно. То е резултат на косефикасната
икономическа дейност* (coseffectual economic activity /work/) [същото като
вторична следпроизводствена икономическа дейност* (secondary postproduction economic activity /work/)] (вж. икономическа дейност) и оказва косефикасно икономическо въздействие върху околната среда. Косефикасното
икономическо благо удовлетворява косефикасни икономически потребности* (coseffectual economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. инисефикасни
икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на косефикасната икономическа дейност, където се създава косефикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа косефикасност (същото като вторична следпроизводствена икономическа
артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях с числят
средната икономическа косефикасност* (average economic coseffectuality) и
пределната
икономическа
косефикасност*
(marginal
economic
coseffectuality) .
Инисефикасното икономическо благо може да бъде само нематериално
косефикасно икономическо благо* (immateral coseffectual economic good)
[същото като нематериално вторично следпроизводствено икономическо
благо* (immateral secondary post-production economic good)]. Съвкупност от косефикасни икономически блага в определен обхват образува косефикасно
икономическо богатство* (coseffectual economic wealth) [същото като вторично следпроизводствено икономическо богатство* (secondary postproduction economic wealth)] в същия обхват. То е и нематериално косефикасно икономическо богатство* (immateral co-seffectual economic wealth).
Според системната класификация (в зависимост от вътрешносистемната
му принадлежност) (вж. функционална икономическа ингредиентност) под130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности на косефикасното икономическо благо са (1) косефективното
икономическо благо (същото като пряко вторично следпроизводствено икономическо благо, следпроизводствена икономическа услуга), като на него отговаря понятието за икономическа косефективност (същото като пряка вторична
следпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична следпроизводствена икономическа ефективност), и (2) квазикосефективното икономическо благо (същото като непряко вторично следпроизводствено икономическо
благо, следпроизводствена икономическа сервоуслуга), като на него отговаря
понятието за икономическа квазикосефективност (същото като непряка вторична следпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична
следпроизводствена икономическа квазиефективност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
косефикасно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за косефикасно консуматорско благо* (coseffectual
consumptionary good), косефикасно стопанско благо* (coseffectual
protoeconomic good), косефикасно пазарно-икономическо благо* (coseffectual
marketly-economic good) и косефикасно финасово-пазарно-икономическо
благо* (coseffectual financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е
понятието за косефикасно поддържащо благо* (coseffectual sustenance
/sustaining/ good) (за косефикасно благо при поддържането).

КОСЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (coseffectual economic wealth) – вж. косефективно икономическо благо.
КОСЕФИКАСНОСТ (coseffectuality /inisefficacy/) (кд) – във:
икономическа косефикасност.
КОСИНУС-ФОРМУЛА НА ФУРИЕ, Ж. (Fourier cosine-formula) – вж. трансформации на Ж. Фурие.
КОСОСИМЕТРИЧНА МАТРИЦА (skew-symmetric matrix) – вж. матрица.
КОСПЕКТЪР (co-spectre) (кд) – във:
икономически коспектър (вж. крос-спектрален анализ в икономиката);
коспектър на двумерния икономически процес (същото като икономически коспектър; вж. крос-спектрален анализ в икономиката).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОСПЕКТЪР НА ДВУМЕРНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (twodimensional economic process co-spectre) – същото като икономически коспектър (вж. крос-спектрален анализ в икономиката).
КОСУБДЕВЕНОМИКА* (cosubdevenomy) – вж. косубномика.
КОСУБНОМИКА* (cosubnomy) [съкратено от допълнителна (допълваща)
субномика (complementary subnomy)] (*) – такава страна (аспект) от субномиката, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) допълващи (комплементарни) диалектически субномически ингредиенти (допълващи към
типичните диалектически субномически ингредиенти), т.е. от такива, които не са характерни само за субномиката, но доразвиват различни страни на
типичните субномически ингредиенти (вж. също типосубномика). Към тях се
числят субномически ингредиенти, отнасящи се до (или свързани с) обективното и субективното в субномиката, обективностното и субективностното в
субномиката, субномическото количество и субномическото качество,
частта и цялото в субномиката, субномическата статика и субномическата
динамика, абсолютното и относителното в субномиката, абстрактно в субикономиката и конкретно в субномиката и т.н. В своята общност косубномиката и
косубномиката образуват субномиката в нейната цялост.
Според възпроизводствения обхват на поддържането се различават
следните основни форми на косубномиката: (1) коконсуномика (същото като
като консуномическа косубномика), (2) копрономика (същото като костопанство, като копротоикономика и като прономическа косубномика), (3)
коикономика (същото като икономическа косубномика), (4) коексномика
(същото като пазарна коикономика и като ексномическа косубномика), (5)
кофиномика (същото като финансова пазарна коикономика, като развита
пазарна коикономика и като финомическа косубномика). Всяка от тези основни форми (степени на обхват) е част от предходната форма (на предходната
степен на обхват). Това е причината всяка основна форма според възпроизводствения обхват на поддържането от своя страна да съдържа различни аналогични форми на поддържащата сфера също според възпроизводствения обхват. Затова множеството от разновидности (частни случаи), които принадлежат на дадена основна форма (обхват) на косубномиката са подмножество на
множеството от разновидности (частни случаи), които принадлежат на предходната основна форма (обхват) при посочената поредност (фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1
(1) Коконсуномика

2

(2) Копрономика

3
4

(3) Коикономика
5

(4) Коексномика

(5) Кофиномика

Фиг. 1. Косубномика и нейните основни форми по възпроизводствен
обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез покриващи
се сегменти

Косубномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – коприномика (първична сфера) и кодевеномика (развита сфера). По-специално първичната (неразвитата) част от косубномиката се определя като косубприномика* (cosubprinomy) (първична косубномика, тъй като над нея няма надградени следващи исторически форми), а развитата част от косубномиката се определя като косубдевеномика* (cosubdevenomy) (развита косубномика, тъй
като над нея има надградени следващи исторически форми). Науката за нуклеарната косубприномика е косубприномикс* (cosubprinomics), а науката за нуклеарната косубдевеномика е косубдевеномикс* (cosubdevenomics). Вж. субномика.
В качеството си на субномическа система косубномиката притежава (1)
вътрешна структура на субномическата система, която е качествено определеният и относително устойчив ред от нейните вътрешни връзки (от
нейните вътрешни субномически въздействия) и (2) външна структура на
субномическата система, която е качествено определеният и относително
устойчив ред от нейните външни връзки (от нейните външни субномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------въздействия). Подсистемата (вж. икономическа подсистема) на косубномиката, която е изградена от субномическите компоненти (субномически елементи и субномически връзки), включващи нейните вътрешни връзки
(включваща нейната вътрешна структура), както и прилежащите им вътрешни
елементи, се определя като ядро на косубномиката или още като нуклеарна
косубномика* (nuclear cosubnomy). Основните форми на нуклеарната косубномика по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост са показани
във фиг. 2. Науката за нуклеарната косубномика е косубномикс* (cosubnomics).
1
2

(1) Нуклеарна
коконсуномика

3

(2) Нуклеарна
копрономика

4
(3) Нуклеарна
коикономика

5

(4) Нуклеарна
коексномика
(5) Нуклеарна
кофиномика

Фиг. 2. Нуклеарна косубномика и нейните основни форми по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез
покриващи се сегменти

Подсистемата на косубномиката, която е изградена от субномическите
компоненти (субномически елементи и субномически връзки), включващи
нейните външни връзки (включваща нейната външна структура) със заобикалящата я външна среда, както и прилежащите им вътрешни и външни елементи, се определя като гранична косубномика* (boundary cosubnomy). Основ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ните форми на граничната косубномика по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост са показани във фиг. 3.
1
2

(1) Гранична
коконсуномика

3

(2) Гранична
копрономика

4
(3) Гранична
коикономика

5

(4) Гранична
коексномика
(5) Гранична
кофиномика

Фиг. 3. Гранична косубномика и нейните основни форми по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез
покриващи се сегменти

КОСУБНОМИКА* (cosubnomy) (кд) – във:
гранична косубномика (вж. косубномика);
косубномика;
нуклеарна косубномика (вж. косубномика).
КОСУБПРИНОМИКА* (cosubprinomy) – вж. косубномика.
КОСУБСТАНЦИЯ (cosubstance) (кд) – във:
икокореномическа косубстанция (същото като субстанциално икокореномическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа косубстанция (същото като субстанциално икономическо
съдържание; вж. вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент,
икономически субстрат и икономически суперстрат).
икореномическа косубстанция (същото като субстанциално икореномическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, икореномически субстрат и икореномически суперстрат).
икотехномическа косубстанция (същото като субстанциално икотехномическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент, икотехномически субстрат и икотехномически суперстрат).
икоуниреномическа косубстанция (същото като субстанциално икоуниреномическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент, икоуниреномически субстрат и икоуниреномически суперстрат).
типична икокореномическа косубстанция (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа косубстанция (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа косубстанция (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа косубстанция (вж. дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа косубстанция (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
КОСУБСТАТ (cosubstatum) (кд) – във:
икокореномически косубстат (същото като субстатен икокореномически контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент, икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат);
икономически косубстат (същото като субстатен икономически контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент,
икономически ексосубстрат и икономически ексосуперстрат).
икореномически косубстат (същото като субстатен икореномически
контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент, икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически косубстат (същото като субстатен икотехномически
контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент, икотехномически ексосубстрат и икотехномически ексосуперстрат);
икоуниреномически косубстат (същото като субстатен икоуниреномически контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент, икоуниреномически ексосубстрат и икоуниреномически ексосуперстрат).
КОСУПЕРСТАНТА (cosuperstant) (кд) – във:
икокореномическа косуперстанта (същото като суперстантивно икокореномическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат).
икономическа косуперстанта (същото като суперстантивно икономическо съдържание; дерелевантен диалектически икономически ингредиент,
вж. икономически субстрат и икономически суперстрат).
икореномическа косуперстанта (същото като суперстантивно икореномическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икореномически
ингредиент, икореномически субстрат и икореномически суперстрат).
икотехномическа косуперстанта (същото като суперстантивно икотехномическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент, икотехномически субстрат и икотехномически суперстрат).
икоуниреномическа косуперстанта (същото като суперстантивно икоуниреномическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент, икоуниреномически субстрат и икоуниреномически суперстрат).
типична икокореномическа косуперстанта (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа косуперстанта (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа косуперстанта (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа косуперстанта (вж. дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа косуперстанта (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОСУПЕРСТАТ (cosuperstate) (кд) – във:
икокореномически косуперстат;
икономически косуперстат;
икореномически косуперстат;
икотехномически косуперстат;
икоуниреномически косуперстат.
КОСУСТАТИТ (cosustatite) (кд) – във:
икокореномически косустатит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически косустатит (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномически косустатит (вж. дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномически косустатит (вж. дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически косустатит (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
КОСУСТИТ (cosustite) (кд) – във:
икокореномически косустит (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически косустит (вж. дерелевантен диалектически икономически
ингредиент);
икореномически косустит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически косустит
(вж.
дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически косустит (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
типичен икокореномически косустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически косустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически косустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икотехномически косустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически косустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
КОСЪЩНОСТ (coessence) (кд) – във:
икокореномическа косъщност (същото като същностно икокореномическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномическа същина и икокореномическо проявление);
икономическа косъщност (същото като същностно икономическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент, икономическа същина и икономическо проявление).
икореномическа косъщност (същото като същностно икореномическо
съдържание; вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент,
икореномическа същина и икореномическо проявление);
икотехномическа косъщност (същото като същностно икотехномическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент, икотехномическа същина и икотехномическо проявление);
икоуниреномическа косъщност (същото като същностно икоуниреномическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически
ингредиент, икоуниреномическа същина и икоуниреномическо проявление);
типична икокореномическа косъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа косъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа косъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа косъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа косъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
КОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (cotensive economic growth),
нормално-котензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена котензивност на икономическия растеж
GCO равна на единица (това е нормалната котензивност на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж), и прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI равна
на нула (това е безналичната фитензивност на икономическия растеж) (вж.
тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия
растеж (относително изразена чрез коефициента GCO = 1) е че формира изцяло темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица),
докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (относително изразен чрез коефициента AFI = 0) няма никакво участие в темпа на растежа, където GCO + AFI = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-котензивния икономически растеж, изцяло-котензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж,
хомогенния икономически растеж, изотропно-котензивния икономически
растеж, хомогенно-котензивния икономически растеж, инкотензивния икономически растеж, изцяло-инкотензивния икономически растеж и преобладаващо-инкофитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
Форми на проявление на котензивния икономически растеж (вж. икономическа форма) са квалитензивният икономически растеж, екстратензивният икономически растеж, оптензивният икономически растеж, екстертензивният икономически растеж. Разновидности на котензивния растеж са котензивният продуктов икономически растеж* (cotensive product economic
growth), котензивният факторов икономически растеж* (cotensive factor
economic growth), котензивният полезностен икономически растеж* (cotensive utility economic growth), котензивният стойностен икономически
растеж* (cotensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също котензивният стационарен икономически растеж* (cotensive stationary economic
growth) и котензивният нестационарен икономически растеж* (cotensive
non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и
нестационарен икономически растеж).
КОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (cotensive economic growth)
(ки) – във:
аизотропно-котензивен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------анизотропно-котензивен икономически растеж;
безналично-котензивен икономически растеж;
изотропно-котензивен икономически растеж;
изохипогенно-котензивен икономически растеж;
изцяло-котензивен икономически растеж;
налично-котензивен икономически растеж;
нормално-котензивен икономически растеж;
предимно-котензивен икономически растеж;
преобладаващо-котензивен икономически растеж;
котензивен икономически растеж;
хеогенно-котензивен икономически растеж;
хетерогенно-котензивен икономически растеж;
хигенно-котензивен икономически растеж;
хипергенно-котензивен икономически растеж;
хипогенно-котензивен икономически растеж;
хомогенно-котензивен икономически растеж.
КОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (cotensivition of
the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима
променлива (обикновено на времето) на котензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж.
То може да се получи или чрез инкотензивиране на икономическия растеж
(което е покачване на инкотензитета на икономическия растеж), или чрез
субдекотензивиране на икономическия растеж (което е спадане на декотензитета на икономическия растеж). Когато котензивирането става по-бързо от
нарастването на темпа на растежа, това е котензификация на икономическия
растеж (покачване на котензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на котензитета в темпа на растежа), а когато котензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субкотензификация на икономическия растеж (спадане на котензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на котензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
КОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (cotensivition of the
economic growth) (ки) – във:
балансирано котензивиране на икономическия растеж;
достатъчно котензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-преобладаващо котензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно котензивиране на икономическия растеж;
котензивиране на икономическия растеж;
миноритарно котензивиране на икономическия растеж;
налично котензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо котензивиране на икономическия растеж;
предимствено котензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо котензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо котензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено котензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно котензивиране на икономическия растеж;
субцялостно котензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно котензивиране на икономическия растеж;
утвърдено котензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно котензивиране на икономическия растеж;
цялостно котензивиране на икономическия растеж;
частично котензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено котензивиране на икономическия растеж.
КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (cotensity of the
economic growth), допълваща тензивност на икономическия растеж, (*) –
относително изразено участие CO [съкратено от допълваща (complementary)]
на някакъв допълващ (към определен фиксиран) фактор на икономическия
растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на икономическия
растеж. В даден икономически растеж котензивността е допълващата тензивност (над фитензивността на икономическия растеж FI) до темпа на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с
аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Тя е частното co/y между котензитета на
икономическия растеж co и темпа на растежа. Затова FI + CO = 1, където FI =
fi/y е фитензивността на икономическия растеж. Фитензивността и котензивността са разновидности на по-общото понятие за битензивност на икономическия растеж BI [съкратено от бинарна (binary)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на котензивността (вж. икономическа форма) са
квалитензивността на икономическия растеж, екстратензивността на икономическия растеж, оптензивността на икономическия растеж, екстертензивността на икономическия растеж. Положителната котензивност се определя като инкотензивност на икономическия растеж (която се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а отрицателната котензивност – като декотензивност на икономическия растеж (която се отразява съкращаващо
върху темпа на растежа). В своята общност инкотензивността и декотензивността образуват наличната котензивност на икономическия растеж. Нулевата котензивност е безналична котензивност на икономическия растеж. В
своята общност безналичната котензивност и инкотензивността образуват
адикотензивността на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване (dilation)], а декотензивността и безналичната котензивност – деакотензивността на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на котензивността са
още котензивността на продуктовия икономически растеж* (cotensity of
the product economic growth), котензивността на факторовия икономически
растеж* (cotensity of the factor economic growth), котензивността на полезностния икономически растеж* (cotensity of the utility economic growth),
котензивността на стойностния икономически растеж* (cotensity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна котензивност на икономическия растеж* (constant cotensity of the economic
growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива котензивност на икономическия растеж* (variable cotensity of the
economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлива котензивност на икономическия растеж* (temporally-variable cotensity of the economic growth) и невремево-променлива котензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable cotensity of
the economic growth)]. Промените на котензивността 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-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обусловена и еластичностно-обусловена променлива котензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата котензивност са (а) покачващата се котензивност на икономическия растеж* (raising cotensity of
the economic growth), което е котензификация на икономическия растеж [налице е или при покачваща се инкотензивност (което е инкотензификация на
икономическия растеж), или при спадаща декотензивност на икономическия
растеж (което е субдекотензификация на икономическия растеж)], и (б) спадащата котензивност на икономическия растеж* (subsiding cotensity of the
economic growth), което е субкотензификация на икономическия растеж [налице е или при спадаща инкотензивност (което е субинкотензификация на
икономическия растеж), или при покачваща се декотензивност на икономическия растеж (което е декотензификация на икономическия растеж)]. В своята общност постоянната и покачващата се котензивност образуват понятието
за неспадаща котензивност на икономическия растеж* (unsubsiding cotensity of the economic growth) [което е несубкотензификация на икономическия
растеж* (unsubcotensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата котензивност образуват понятието за непокачваща се котензивност
на икономическия растеж* (unraising cotensity of the economic growth) [което
е некотензификация на икономическия растеж* (uncotensification of the
economic growth)].
КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (cotensity of the economic growth) (ки) – във:
балансирана котензивност на икономическия растеж;
безналична котензивност на икономическия растеж;
достатъчна котензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща котензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна котензивност на икономическия растеж;
зададена котензивност на икономическия растеж;
мажоритарна котензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща котензивност на икономическия растеж, преобладаваща котензивност на икономическия растеж);
миноритарна котензивност на икономическия растеж;
налична котензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща котензивност на икономическия растеж;
нормална котензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна котензивност на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------котензивност на икономическия растеж;
предимствена котензивност на икономическия растеж;
преобладаваща котензивност на икономическия растеж;
прилежаща котензивност на икономическия растеж;
субдостатъчна котензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърден котензивност на икономическия растеж);
субпреобладаваща котензивност на икономическия растеж;
субутвърдена котензивност на икономическия растеж;
субхипергенна котензивност на икономическия растеж;
субцялостна котензивност на икономическия растеж;
суперцялостна котензивност на икономическия растеж;
утвърдена котензивност на икономическия растеж;
хипергенна котензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна котензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна котензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна котензивност на икономическия растеж);
хипогенна котензивност на икономическия растеж;
цялостна котензивност на икономическия растеж;
частична котензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена котензивност на икономическия растеж.
КОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (cotensitial economic
growth) (ки) – във:
аналитична бинарна типология на котензивностния икономическия
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж);
балансирано-котензивностен икономическия растеж;
безналично-котензивностен икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо-котензивностен икономическия растеж;
достатъчно-котензивностен икономическия растеж;
достатъчно-цялостно-котензивностен икономическия растеж;
миноритарно-котензивностен икономическия растеж;
налично-котензивностен икономическия растеж;
непреобладаващо-котензивностен икономическия растеж;
нормално-котензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-котензивностен икономическия растеж);
предимно-котензивностен икономическия растеж;
преобладаващо-котензивностен икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субдостатъчно-котензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-котензивностен икономически растеж);
субпреобладаващо-котензивностен икономическия растеж;
субутвърдено-котензивностен икономическия растеж;
субхипергенно-котензивностен икономическия растеж;
субцялостно-котензивностен икономическия растеж;
суперцялостно-котензивностен икономическия растеж;
утвърдено-котензивностен икономическия растеж;
хипергенно-котензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-котензивностен икономическия растеж);
хипердостатъчно-котензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-котензивностен икономическия растеж);
хипогенно-котензивностен икономическия растеж;
цялостно-котензивностен икономическия растеж;
частично-утвърдено-котензивностен икономическия растеж;
частично-котензивностен икономическия растеж.
КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (cotensivity of the economic growth), допълващ тензитет на икономическия растеж, (*) – абсолютно изразено участие co [съкратено от допълващ (complementary)] на някакъв допълващ 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. В даден икономически
растеж котензитетът е допълващият тензитет (над фитензитета на икономическия растеж fi) до темпа на растежа, така че fi + co = y. Разновидност е на
тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна
типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното co/y между котензитета и темпа на растежа е котензивността на икономическия растеж CO. Затова FI + CO = 1, където FI = fi/y е фитензивността
на икономическия растеж. Фитензитетът и котензитетът са разновидности на
по-общото понятие за битензитет на икономическия растеж bi (съкратено от
бинарностен тензитет), респ. фитензивността и котензивността са разновидности на по-общото понятие за битензивност на икономическия растеж
BI.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на котензитета (вж. икономическа форма) са квалитензитетът на икономическия растеж, екстратензитетът на икономическия растеж, оптензитетът на икономическия растеж, екстертензитетът
на икономическия растеж. Положителният котензитет се определя като инкотензитет на икономическия растеж (който се отразява разширяващо върху
темпа на растежа), а отрицателният котензитет – като декотензитет на икономическия растеж (който се отразява съкращаващо върху темпа на растежа).
В своята общност инкотензитетът и декотензитетът образуват наличния котензитет на икономическия растеж. Нулевият котензитет е безналичен котензитет на икономическия растеж. В своята общност безналичният котензитет
и инкотензитетът образуват адикотензитета на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване (dilation)], а декотензитетът и
безналичният котензитет – деакотензитета на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на
котензитета са още котензитетът на продуктовия икономически растеж*
(cotensivity of the product economic growth), котензитетът на факторовия
икономически растеж* (cotensivity of the factor economic growth), котензитетът на полезностния икономически растеж* (cotensivity of the utility
economic growth), котензитетът на стойностния икономически растеж*
(cotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен котензитет на икономическия растеж* (constant cotensivity of the economic
growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив котензитет на икономическия растеж* (variable cotensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлив котензитет на икономическия растеж* (temporally-variable cotensivity of the economic growth) и невремево-променлив котензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable cotensivity of
the economic growth)]. Промените на котензитета 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 котензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на променливия котензитет са (а) покачващият се котензитет на икономическия растеж* (raising cotensivity of the economic growth),
което е котензивиране на икономическия растеж [налице е или при покачващ
се инкотензитет (което е инкотензивиране на икономическия растеж), или
при спадащ декотензитет на икономическия растеж (което е субдекотензивиране на икономическия растеж)], и (б) спадащият котензитет на икономическия растеж* (subsiding cotensivity of the economic growth), което е субкотензивиране на икономическия растеж [налице е или при спадащ инкотензитет (което е субинкотензивиране на икономическия растеж), или при покачващ се декотензитет на икономическия растеж (което е декотензивиране на
икономическия растеж)]. В своята общност постоянният и покачващият се
котензитет образуват понятието за неспадащ котензитет на икономическия
растеж* (unsubsiding cotensivity of the economic growth) [което е несубкотензивиране на икономическия растеж* (unsubcotensivition of the economic
growth)], а постоянният и спадащият котензитет образуват понятието за непокачващ се котензитет на икономическия растеж* (unraising cotensivity of
the economic growth) [което е некотензивиране на икономическия растеж*
(uncotensivition of the economic growth)].

КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (cotensivity of the economic growth) (ки) – във:
балансиран котензитет на икономическия растеж;
безналичен котензитет на икономическия растеж;
достатъчен котензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ котензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен котензитет на икономическия растеж;
котензитет на икономическия растеж;
мажоритарен котензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаващ котензитет на икономическия растеж, преобладаващ котензитет на икономическия растеж);
миноритарен котензитет на икономическия растеж;
наличен котензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ котензитет на икономическия растеж;
нормален котензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен котензитет на икономическия растеж);
предимствен котензитет на икономическия растеж;
преобладаващ котензитет на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субдостатъчен котензитет на икономическия растеж (същото като субутвърден котензитет на икономическия растеж);
субпреобладаващ котензитет на икономическия растеж;
субутвърден котензитет на икономическия растеж;
субхипергенен котензитет на икономическия растеж;
субцялостен котензитет на икономическия растеж;
суперцялостен котензитет на икономическия растеж;
утвърден котензитет на икономическия растеж;
хипергенен котензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен котензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен котензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен котензитет на икономическия растеж);
хипогенен котензитет на икономическия растеж;
цялостен котензитет на икономическия растеж;
частичен котензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден котензитет на икономическия растеж.
КОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (cotensification
of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима
променлива (обикновено на времето) на котензивността на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на котензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от
по-бавното намаляване на котензитета в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва котензисуфикация на икономическия
растеж* (cotensisufication of the economic growth) [което е същото като котензифициране на икономическия растеж* (cotensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва котензидефикация на икономическия
растеж* (cotensidefication of the economic growth). Котензификацията може да
се получи или чрез инкотензификация на икономическия растеж (което е покачване на инкотензивността на икономическия растеж), или чрез субдекотензификация на икономическия растеж (което е спадане на декотензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
КОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (cotensification
of the economic growth) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчна котензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща котензификация на икономическия растеж;
миноритарна котензификация на икономическия растеж;
налична котензификация на икономическия растеж;
котензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща котензификация на икономическия растеж;
предимствена котензификация на икономическия растеж;
преобладаваща котензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща котензификация на икономическия растеж;
субутвърдена котензификация на икономическия растеж;
субхипергенна котензификация на икономическия растеж;
субцялостна котензификация на икономическия растеж;
суперцялостна котензификация на икономическия растеж;
утвърдена котензификация на икономическия растеж;
хипогеннна котензификация на икономическия растеж;
цялостна котензификация на икономическия растеж;
частична котензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена котензификация на икономическия растеж.
КОТИРАНЕ (quotation) (кд) – във:
косвено котиране на валутния курс (в межд.);
котиране на валутния курс (в межд.);
пряко котиране на валутния курс (в межд.);
спот котиране (в межд.);
форуърд котиране (в межд.).
КОТИРАНЕ НА ВАЛУТНИЯ КУРС (exchange-rate quotation) (в межд.) – начин, по който се обявява и използува валутният курс (в межд.). Разграничават
се пряко котиране (в межд.) и косвено котиране (в межд.).
КОТИРАНЕ НА ВАЛУТНИЯ КУРС (exchange-rate quotation) (ки) – във:
косвено котиране на валутния курс (в межд.);
котиране на валутния курс (в межд.);
пряко котиране на валутния курс (в межд.).
КОТИРОВКА (quotation) (кд) – във:
американска котировка (в межд.);
европейска котировка (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОУСЪРДИЕ (codiligence) (кд) – във:
икотехномическо коусърдие (същото като усърдностен икотехномически контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент, икотехномическа ексосъщина и икотехномическо ексопроявление).
КОФЕКТИВНА ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (coffective economicalitic subsieffectority) – вж. зависимости между продукта и
субсипродукта.
КОФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (coffective subsieffectority) – вж.
зависимости между продукта и субсипродукта.
КОФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ (coffective subsieffectority) (ки) –
във:
кофективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
кофективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта).
КОФЕКТИВНО БЛАГО (coffective good) (ки) – във:
кофективно икономическо благо;
кофективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
кофективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
КОФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (coffective economic good),
пряко следпроизводствено икономическо благо, кодификасно икономическо благо, (*) – едновременно разновидност на кофикасното икономическо
благо и ефективното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо, кофективното икономическо благо е такова работно икономическо благо, което възниква в следпроизводствените фази на икономическото възпроизводство (икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребленшие) (затова то е кофикасно). Второ, кофективното 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
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо следпроизводство, 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 кодификасно. Кофективното икономическо благо е резултат на кофективната
икономическа дейност* (coffective economic activity /work/) [пряка следпроизводствена икономическа дейност* (direct post-production economic activity
/work/)] (вж. икономическа дейност) и оказва кофективно икономическо въздействие върху околната среда. Трудът в кофективната икономическа дейност
е непроизводителен икономически труд, при който не се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност), но пък се създава икономическа квазиценност* (economic quasiworth) [в т.ч. икономическа квазистойност* (economic quasi-value) и
икономическа квазиполезност* (economic quasi-utility)]. Затова тук субектите
на непроизводителния труд участвуват в икономическото преразпределение
(economic reproduction) на ценността. Кофективното икономическо благо
удовлетворява кофективни икономически потребности* (coffective
economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. кофективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на кофективната икономическа дейност, където се създава кофективното икономическо
благо, се конституира понятието за икономическа кофективност (същото като
пряка следпроизводствена икономическа артипрефикасност, производствена
икономическа ефективност) със своите многобройни разновидности. Към тях
се числят средната икономическа кофективност* (average economic
coffectivity) и пределната икономическа кофективност* (marginal economic
coffectivity).
Кофективното икономическо благо може да бъде само нематериално
кофективно икономическо благо* (immateral coffective economic good). Съвкупност от кофективни икономически блага в определен обхват образува кофективно икономическо богатство* (coffective economic wealth) в същия обхват. То е нематериално кофективно икономическо богатство* (immateral
coffective economic wealth).
Според предметната класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) подразновидност на кофективното икономическо благо е косефективното икономическо благо (същото като пряко вторично следпроизводствено икономическо благо, следпроизводствена икономическа услуга), ка-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то на него отговаря понятието за икономическа косефективност (същото като
пряка вторична следпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична следпроизводствена икономическа ефективност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
кофективно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за кофективно консуматорско благо* (coffective
consumptionary good), кофективно
стопанско благо*
(coffective
protoeconomic good), кофективно пазарно-икономическо благо* (coffective
marketly-economic good) и кофективно финасово-пазарно-икономическо благо* (coffective financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за кофективно поддържащо благо* (coffective sustenance /sustaining/
good) (за кофективно благо при поддържането).

КОФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (coffective economic
wealth) – вж. кофективно икономическо благо.
КОФЕКТИВНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО (coffective economicalitic
good) (ки) – във:
кофективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
КОФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (coffective subsieffectory
good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КОФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО (coffective subsieffectory
good) (ки) – във:
кофективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
кофективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
КОФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО*
(coffective subsieffectory economicalitic good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КОФЕКТИВНОСТ (coffectivity) (кд) – във:
икономическа кофективност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОФЕНОМЕН (cophenomenon) (кд) – във:
икокореномически кофеномен (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически кофеномен (същото като феноменно икономическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент, икономическа същина и икономическо проявление).
икореномически кофеномен (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически кофеномен (същото като феноменно икотехномическо съдържание; вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент), икотехномическа същина и икотехномическо проявление);
икоуниреномически кофеномен (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
типичен икокореномически кофеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически кофеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически кофеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически кофеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически кофеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
КОФЕНОСТ (copheness) (кд) – във:
икокореномическа кофеност (същото като феностен икокореномически контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление);
икономическа кофеност (същото като феностен икономически контив;
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент, вж. икономическа ексосъщина и икономическо ексопроявление).
икореномическа кофеност (същото като феностен икореномически
контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент, икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление);
икотехномическа кофеност (същото като феностен икотехномически
контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент, икотехномическа ексосъщина и икотехномическо ексопроявление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическа кофеност (същото като феностен икоуниреномически контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент, икоуниреномическа ексосъщина и икоуниреномическо ексопроявление).
КОФИКАСНА ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (coffectual economicalitic subsieffectority) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КОФИКАСНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (coffectual subsieffectority) – вж.
зависимости между продукта и субсипродукта.
КОФИКАСНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (coffectual subsieffectority) (ки) –
във:
кофикасна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
кофикасна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КОФИКАСНО БЛАГО* (coffectual good) – вж. зависимости между благото
и продукта.
КОФИКАСНО БЛАГО (coffectual good) (ки) – във:
кофикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
кофикасно икономическо благо;
кофикасно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
кофикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
КОФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (coffectual economic good),
следпроизводствено икономическо благо, (*) – работно икономическо благо
(артипрефикасно икономическо благо), което се създава в икономическото
следпроизводство; 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
кофикасна икономическа дейност* (coffectualary economic activity /work/),
означавана като икономическо следпроизводство [и като следпроизводствена
икономическа дейност (post-production economic activity /work/)] (вж. иконо155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа дейност) (а благото – като следпроизводствено икономическо благо),
и оказва следпроизводствено икономическо въздействие върху околната среда. Кофикасното икономическо благо удовлетворява кофикасни икономически потребности* (coffectual economic needs /necessities/) [същото като следпроизводствени икономически потребности* (post-productionary economic
needs /necessities/)] на социума (потребности на социума от блага, създадени в
икономическото следпроизводство) (в т.ч. кофикасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на кофикасната
икономическа дейност, където се създава кофикасното икономическо благо, се
конституира понятието за икономическа кофикасност (същото като следпроизводствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа кофикасност*
(average economic coffectuality) [същото като средна следпроизводствена икономическа артипрефикасност* (average post-productionary economic
artipreffectuality)] и пределната икономическа кофикасност* (marginal
economic coffectuality) [същото като пределна следпроизводствена икономическа
артипрефикасност*
(marginal
post-productionary
economic
artipreffectuality)]. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, кофикасното икономическо благо има три разновидности (за които то
представлява общо понятие): пазарно икономическо благо, дистрибутивно
икономическо благо и конефикасно икономическо благо (потребително икономическо благо).
Съвкупност от кофикасни икономически блага в определен обхват образува кофикасно икономическо богатство* (coffectual economic wealth) [същото като следпроизводствено икономическо богатство* (post-productionary
economic wealth)] в същия обхват. Кофикасното икономическо благо може да
бъде само нематериално кофикасно икономическо благо* (immateral
coffectual economic good) [същото като нематериално следпроизводствено
икономическо благо* (immateral post-productionary economic good)] [на което
отговаря понятието за нематериално кофикасно икономическо богатство*
(immaterial coffectual economic wealth)]. Съответно на това се конституира понятието за нематериална икономическа кофикасност* (immaterial economic
coffectuality) [в т.ч. средна нематериална икономическа кофикасност*
(average immaterial economic coffectuality) и пределна нематериална икономическа кофикасност* (marginal immaterial economic coffectuality)].
В зависимост от това каква е природата на предметната му опредметеност
и какъв е характерът на опредметяващата способност на икономическата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дейност, която го сътворява, разновидности на кофикасното икономическо
благо са (1) копрификасното икономическо благо* (copriffectual economic
good) [същото като първично следпроизводствено икономическо благо*
(primary post-productionary economic good)] [когато то има относителносамостоятелна опредметеност и тогава на него отговаря понятието за икономическа копрификасност* (economic copriffectuality), същото като първична
следпроизводствена икономическа артипрефикасност* (primary postproductionary economic artipreffectuality), първична икономическа кофикасност* (primary economic coffectuality)] и (2) косефикасното икономическо
благо* (coseffectual economic good) [същото като вторично следпроизводствено икономическо благо* (secondary post-productionary economic good)] [когато то няма относително-самостоятелна опредметеност, като създаването му
или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление, и тогава на него отговаря понятието за икономическа косефикасност* (economic coseffectuality), същото като вторична следпроизводствена икономическа артипрефикасност* (secondary postproductionary economic artipreffectuality), вторична икономическа кофикасност* (secondary economic coffectuality)].
В зависимост от вътрешносистемната си принадлежност разновидности на
конефикасното икономическо благо са (1) кофективното икономическо благо* (coffective economic good) [същото като пряко следпроизводствено икономическо благо* (direct post-productionary economic good), кодификасно икономическо благо* (codiffectual 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 кофективност* (economic coffectivity), същото като икономическа кодификасност* (economic codiffectuality), пряка следпроизводствена икономическа
артипрефикасност* (direct post-productionary economic artipreffectuality),
следпроизводствена икономическа ефективност* (post-productionary
economic effectivity)] и (2) квазикофективното икономическо благо* (quasicoffective economic good) [същото като непряко следпроизводствено икономическо благо* (indirect post-productionary economic good), коиндификасно
икономическо благо* (coindiffectual economic good)] [когато то се интерпретира като резултат от функционирането на обратната икономическа връзка в
системата и тогава на него отговаря понятието за икономическа квазикофективност* (economic quasi-coffectivity), същото като икономическа коиндификасност* (economic coindiffectuality), непряка следпроизводствена ико157
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа артипрефикасност* (indirect post-productionary economic
artipreffectuality), следпроизводствена икономическа квазиефективност*
(post-productionary economic quasi-effectivity)].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
кофикасно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за кофикасно консуматорско благо* (coffectual
consumptionary good), кофикасно стопанско благо* (coffectual protoeconomic
good), кофикасно пазарно-икономическо благо* (coffectual marketly-economic
good) и кофикасно финасово-пазарно-икономическо благо* (coffectual
financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за кофикасно поддържащо благо* (coffectual sustenance /sustaining/ good) (за кофикасно благо при поддържането).
КОФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (coffectual economic
wealth) – вж. кофикасно икономическо благо.
КОФИКАСНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО (coffectual economicalitic
good) (ки) – във:
кофикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
КОФИКАСНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (coffectual subsieffectory
good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КОФИКАСНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (coffectual subsieffectory
good) (ки) – във:
кофикасно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
кофикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
КОФИКАСНО СУБСИЕФЕКТОРНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО*
(coffectual subsieffectory economicalitic good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КОФИКАСНОСТ* (coffectuality) – вж. зависимости между благото и продукта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОФИКАСНОСТ (coffectuality /cofficacy/) (кд) – във:
икономическа кофикасност;
кофикасност (вж. зависимости между благото и продукта).
КОХЕРЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ (coherent economic
behaviour), кохерентно поведение на икономическата система, – съгласувано (нехаотично, кооперативно, целенасочено) поведение на елементите на
икономическата система; съгласувано поведение на микроскопично равнище
на системата. Отговаря на висока степен на организираност и на информационна наситеност, както и на ниска степен на икономическа ентропия на микроскопичното равнище на икономическата система. Специфично е за критичното поведение на икономическата система, когато на макроскопично
равнище тя се намира в неравновесно състояние и нейното развитие е нелинейно. Вж. дисипативна икономическа система и макроскопично равнище на
икономическата система.
КОХЕРЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(coherent behaviour of the economic system) – същото като кохерентно икономическо поведение.
КОХЕРЕНТНОСТ (coherence) (кд) – във:
икономическа кохерентност (вж. крос-спектрален анализ в икономиката;
правило за неравенството на икономическата кохерентност.
КОЦЕННОСТ (coworth) (кд) – във:
икономическа коценност (същото като ценностен икономически контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент,
икономическа ексосъщина и икономическо ексопроявление).
КОЦЕННОСТНОСТ (coworthness) (кд) – във:
икокореномическа коценностност (същото като ценностностен икокореномически контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление);
икореномическа коценностност (същото като ценностностен икореномически контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически
ингредиент, икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическа коценностност (същото като ценностностен икоуниреномически контив; вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент, икоуниреномическа ексосъщина и икоуниреномическо
ексопроявление).
КОШИ, А. (Cauchy, A.) (кд) – във:
задача на Коши, О.;
икономическа задача на Коши, О. (вж. управляемост на икономическата система);
икономическа матрица на Коши, О.;
икономическа последователност на Коши, О. (същото като фундаментална икономическа последователност);
икономически филтър на Коши, О.;
оператор на Коши, О.;
филтър на Коши, О., в икономиката (същото като икономически филтър
на О. Коши);
фундаментална матрица на Коши, О. (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори).
КОШНИЦА (basket) (кд) – във:
валутна кошница (в межд.);
кошница на ЕКЮ (в межд.);
потребителска кошница (в макр.).
КОШНИЦА НА ЕКЮ (ECU basket) (в межд.) – икономическо множество от
параметри на валутите на страните от Европейската валутна система - ЕВС (в
межд.) с цел изчисляване на курса на европейската валутна единица - ЕКЮ (в
межд.) към валутите (в межд.) на тези страни.
КРАЕВА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА* (edge economic problem) – същото
като гранична икономическа задача.
КРАЕВИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ (edge economic conditions) (ки) –
във:
гранични /краеви/ икономически условия.
КРАEН АВТОНОМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (finite autonomous
economic automaton) – вж. автономен икономически автомат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРАЕН АСИНХРОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (finite
asynchronous economic automatons) – вж. асинхронен икономически автомат.
КРАЕН ВЕРОЯТНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (finite
stochastic economic automaton) – вж. вероятностен икономически автомат.
КРАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (finite economic automaton) – икономически автомат (в качеството му на математически модел на динамична
икономическа система), при който множеството на неговите вътрешни икономически състояния Q, множеството на входните икономически въздействия
X и множеството на изходните икономически въздействия Y са крайни икономически множества. Крайните икономически автомати са основна съставна
част на икономическите автомати изобщо и обикновено характеризирането на
последните се извършва чрез характеризиране на крайните икономически автомати. Крайният икономически автомат се представя от петорката M = (X, Y,
Q, δ, λ), където δ : Q × X → Q е еднозначната функция на икономическите
преходи* (economic transients function), а λ : Q × X → Y – еднозначната функция на изходните икономически въздействия* (output economic impacts
/actions/ function) (функцията на изходите) на крайния икономически автомат
(вж. икономически автомат, алгебра на икономическите автомати и функция
на икономическия автомат). Представлява математически модел на крайна
стационарна динамична икономическа система с дискретно време* (finite
ststionary dynamic economic system with discret*e time). Тя има краен брой икономически състояния.
КРАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ (finite economic automaton) (ки) –
във:
краeн автономен икономически автомат (вж. автономен икономически
автомат);
краен асинхронен икономически автомат (вж. асинхронен икономически автомат);
краен вероятностен икономически автомат (вж. вероятностен икономически автомат);
краен икономически автомат.
КРАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ГРАФ (finite economic graph) – вж. теория на
графите.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРАЕН ПРОДУКТ (final product) (в макр.) (подразбира се като крайнопродуктова предметна маса) – парично изражение на създаден от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена страна) в икономическото производство за единица време (обикновено за една година) употребен
продукт (в макр.) над величината на промеждутъчния продукт (в макр.), купен и изразходван от всички негови потребители; употребен продукт, който
напуска вътрешносистемните производствени зависимости (осъществявани
като вътрешни обратни икономически връзки) в макроикономиката. Конституира се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки
(в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Крайният продукт (в макр.) е сумата от крайно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (final-product
objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)].
Представлява разликата между пълния употребен продукт (в макр.) и промеждутъчния продукт (в макр.) и е една от формите на външносистемния продукт
(в макр.). Негови разновидности са отделният краен продукт (в макр.) и съвкупният краен продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под краен продукт
(в макр.) обикновено се подразбира съвкупният краен продукт (в макр.). При
покупко-продажба крайният продукт (в макр.) се представя като разход на
краен продукт* (final product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и
като постъпление на краен продукт* (final product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Като обем крайният продукт (в макр.) е равен на въведените
финанси (в макр.).
КРАЕН ПРОДУКТ (final product) (ки) – във:
брутен краен продукт (в макр.);
краен продукт (в макр.);
нетен краен продукт (в макр.);
номинален ефект на митническата защита на крайния продукт (в
межд.);
норма на номиналната митническа защита на крайния продукт (в
межд.);
отделен краен продукт (в макр.);
съвкупен краен продукт (в макр.).

162

990

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНСУНОМИКА
до КРАТЪК СРОК (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРАЕН РАЗХОД* (final expenditure) (в макр.) – паричен разход, направен от
всички потребители за закупуването на краен продукт (в макр.), създаден от
икономически единици (една, повече от една или всички в дадена страна) в
производството (вж. икономическо производство) за единица време (обикновено за една година); същото като разход на крайни продуктови пари* (final
product money expenditure) (в макр.) и като краен продуктов паричeн разход*
(final product money cost) (в макр.) [вж. крайни продуктови пари (в макр.)].
Конституира се като елемент на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и
междуотраслова система на В. Леонтиев). Представлява разликата между
паричния разход за закупуването на пълния употребен продукт (в макр.) и паричния разход за закупуването на промеждутъчния продукт (в макр.) или, което е същото, разликата между пълния употребен продуктов паричeн разход* (full used product money cost) (в макр.) [вж. пълни употребени продуктови
пари (в макр.) и промеждутъчния продуктов паричeн разход* (intermediate
product money cost) (в макр.) [вж. промеждутъчни продуктови пари (в макр.)].
Негови разновидности са отделният краен разход (в макр.) и съвкупният краен разход (в макр.). Ако не е посочено друго, под краен разход (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният краен разход (в макр.).
КРАЕН РАЗХОД (final expenditure) (ки) – във:
краен разход (в макр.);
отделен краен разход (в макр.);
съвкупен краен разход (в макр.).
КРАЙ (end) (кд) – във:
прост икономически край на икономическата област (същото като граничен икономически елемент на икономическата област);
КРАЙ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ (end of the economic range /area/)
(ки) – във:
прост икономически край на икономическата област (същото като граничен икономически елемент на икономическата област).
КРАЙНА АЛГЕБРИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (finite algebric
economic system) – вж. алгебрична икономическа система.
КРАЙНА БЕЗКОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (finite noncoalition economic game) – вж. безкоалиционна икономическа игра.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРАЙНА ГРАНИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОВЪРХНИНА* (finite
boundary /edge/ economic surface) – вж. гранични /краеви/ икономически повърхнини.
КРАЙНА ГРАНИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (finite
limit of the economic regulation) – крайна граница y0 ≠ ∞ и y0 ≠ – ∞, към която
под въздействието на сходящо /конвергентно/ икономическото регулиране,
извършвано от регулиращата икономическа подсистема R итеративно се
стреми поведението (изходът) на системата на икономическо регулиране (на
регулаторната икономическа система) S; граница на поведението на системата на сходящо /конвергентно/ икономическо регулиране S. Резултат е от
функционирането на сходящо-действуващата /конвергентно-действуващата/
обратна икономическа връзка. Обуславя се от това, че абсолютното значение
на оператора за обратна икономическа връзка (на оператора R на регулиращата икономическа подсистема R на системата S) е по-малко от единица (|R| <
1), т.е. от това, че R е оператор за отслабващо преобразуване.
КРАЙНА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (finite dynamic
economic system) – динамична икономическа система S, множеството на състоянията на икономическата система X на която (при това тогава и само тогава когато) образува крайно икономическо пространство* (finite dynamic
economic space). Системата S е краен икономически автомат тогава и само
тогава, когато всички икономически множества – множеството на състоянията на икономическата система X, множеството на входните икономически
въздействия U и множеството на изходните икономически въздействия Y – са
крайни икономически множества* (finite economic sets), и освен това S е
стационарна динамична икономическа система и е динамична икономическа
система с дискретно време.
КРАЙНА ИЗПЪКНАЛА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (finite convex economic
game) – вж. изпъкнала икономическа игра.
КРАЙНА ИЗПЪКНАЛА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (finite convex economic
game) (ки) – във:
антагонистична крайна изпъкнала икономическа игра (вж. изпъкнала
икономическа игра);
крайна изпъкнала икономическа игра (вж. изпъкнала икономическа игра).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (finite economic game) – икономическа
игра, в която всеки от икономическите играчи (economic players) (от участниците в играта) разполага с краен брой икономически стратегии. Вж. теория
на игрите в икономиката.
КРАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (finite economic game) (ки) – във:
антагонистична крайна изпъкнала икономическа игра (вж. изпъкнала
икономическа игра);
крайна безкоалиционна икономическа игра (вж. безкоалиционна икономическа игра);
крайна изпъкнала икономическа игра (вж. изпъкнала икономическа игра);
крайна икономическа игра.
КРАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА МЯРКА* (finite economic measure), крайна
мярка на икономическото множество, – икономическа мярка с област на определението Em, ако m(E) < ∞ за всяка E ∈ E m , където E е някакъв клас от подмножества на икономическо множество X. Вж. икономическа мярка.
Σ-КРАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА МЯРКА* (σ-finite economic measure), σкрайна мярка на икономическото множество,– икономическа мярка с област на определението Em, ако за всяка E ∈ E m съществува такава последователност от икономически множества {Ei} от Em, щото
∞

E ⊂ U Ei , m( Ei ) < ∞, i = 1, 2, …,
i =1

където E е някакъв клас от подмножества на икономическо множество X. Вж.
икономическа мярка.

КРАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (finite economic system) (ки) – вж:
крайна алгебрична икономическа система (вж. алгебрична икономическа система);
крайна динамична икономическа система.
КРАЙНА МЯРКА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (finite
measure of the economic set) – същото като крайна икономическа мярка.
Σ-КРАЙНА МЯРКА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (σ-finite
measure of the economic set) – същото като σ-крайна икономическа мярка.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРАЙНА ПАМЕТ (finite memory) (ки) – във:
икономическа система с крайна памет (вж. синтезиране на линейна оптимална стохастична икономическа система);
икономически филтър с крайна памет.
КРАЙНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (finite-time) (ки) – във:
условия за крайна продължителност (вж. икономически процес с крайна
продължителност).
КРАЙНИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ (finite economic conditions) на
икономическата задача на оптималното управление – вж. обща икономическа
задача на оптималното управление и гранични /краеви/ икономически условия
на икономическата задача на оптималното управление.
КРАЙНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (final product money) (в макр.) (подразбират се като крайно-продуктова парична маса) – противостоящ на крайния
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). Крайните продуктови пари (в
макр.) са сумата от крайно-продуктовите парични междуелементни кванти* (final-product monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в
границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Представляват разликата между пълните употребени продуктови пари (в макр.) и промеждутъчните продуктови пари (в
макр.) и са една от формите на извънсистемните продуктови пари (в макр.).
Техни разновидности са отделните крайни продуктови пари (в макр.) и съвкупните крайни продуктови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под
крайни продуктови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните
крайни продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба крайните продуктови пари (в макр.) се представят като разход на крайни продуктови пари*
(final product money expenditure) (в макр.) [същото като краен продуктов паричeн разход* (final product money cost) (в макр.)] за купувачите на крайния
продукт (в макр.) и като приход на крайни продуктови пари* (final product
money incoming) (в макр.) [същото като краен продуктов паричeн приход*
(final product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Като обем
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крайните продуктови пари (в макр.) са равни на въведените финансови пари
(в макр.).
КРАЙНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (final product money) (ки) – във:
крайни продуктови пари (в макр.);
отделни крайни продуктови пари (в макр.);
съвкупни крайни продуктови пари (в макр.).
КРАЙНИ ФИНАНСИ* (final finance) (в макр.) (подразбират се като крайнофинансова предметна маса) (*) – парично изражение на формирани в икономически единици (една, повече от една или всички в дадена страна) при първичното разпределение на икономическия доход за единица време (обикновено за една година) употребени финанси (в макр.) над величината на промеждутъчните финанси (в макр.), придобити и използвани от всички техни ползватели; употребени финанси, които напускат вътрешносистемните зависимости на преразпределението на икономическия доход (осъществявани като вътрешни обратни икономически връзки) в макроикономиката. Конституират се
като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Крайните финанси (в макр.) са сумата от крайнофинансовите предметни междуелементни кванти* (final-financial objective
interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси].
Представляват разликата между пълните употребени финанси (в макр.) и промеждутъчните финанси (в макр.) и са една от формите на външносистемните
финанси (в макр.). Техни разновидности са отделните крайни финанси (в
макр.) и съвкупните крайни финанси (в макр.). Ако не е посочено друго, под
крайни финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните крайни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба)
крайните финанси (в макр.) се представят като разход на крайни финанси*
(final finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи)
и като постъпление на крайни финанси* (final finance incoming) (в макр.) за
техните получатели (в т.ч. и купувачи). Като обем въведеният продукт (в
макр.) е равен на крайните финанси (в макр.).
КРАЙНИ ФИНАНСИ (final finance) (ки) – във:
крайни финанси (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделни крайни финанси (в макр.);
съвкупни крайни финанси (в макр.).
КРАЙНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (final financial money) (в макр.) (подразбират се като крайно-финансова парична маса) – противостоящ на крайните
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). Крайните финансови пари
(в макр.) са сумата от крайно-финансовите парични междуелементни
кванти* (final-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 разликата между пълните употребени финансови пари (в макр.) и промеждутъчните финансови пари
(в макр.) и са една от формите на извънсистемните финансови пари (в макр.).
Техни разновидности са отделните крайни финансови пари (в макр.) и съвкупните крайни финансови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под крайни
финансови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните крайни финансови пари (в макр.). При покупко-продажба крайните финансови пари (в
макр.) се представят като разход на крайни финансови пари* (final financial
money expenditure) (в макр.) [същото като краен финансов паричeн разход*
(final financial money cost) (в макр.)] за купувачите на крайните финанси (в
макр.) и като приход на крайни финансови пари* (final financial money incoming) (в макр.) [същото като краен финансов паричeн приход* (final financial
money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Като обем въведените продуктови пари (в макр.) са равни на крайните финансови пари (в макр.).
КРАЙНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (final financial money) (ки) – във:
крайни финансови пари (в макр.);
отделни крайни финансови пари (в макр.);
съвкупни крайни финансови пари (в макр.).
КРАЙНИ ЦЕЛИ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА (final goals of the fiscal
policy) (в макр.) – постигани чрез лостовете на валутнокурсовата бюджетната политика (в макр.) икономически цели в областта на макроикономиката,
които съвпадат с крайните цели на макроикономическата политика (в макр.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изобщо. Това са: достигането на стабилност в производството на брутния
вътрешен продукт (в макр.) [респ. на брутния национален продукт (в макр.)],
намаляването на безработицата (в макр.) [постигането на висока заетост (в
макр.) и приближаването на нормата на безработицата (в макр.) до естествената норма на безработицата (в макр.)], намаляването на инфлацията (в
макр.) [постигането на стабилност на цените (в макр.) и на умерена инфлация
(в макр.) с относително постоянен инерционен темп на инфлацията (в макр.)],
постигането на стабилност на лихвените проценти (в макр.) и на валутните
курсове (в межд.), постигането на стабилен (макар и умерен) икономически
растеж (в макр.). Всички те са насочени към смекчаване (ако е възможно – и
преодоляване) на икономическата нестабилност (в макр.).

КРАЙНИ ЦЕЛИ НА ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (final goals of
the exchange-rate policy) (в макр.) (*) – постигани чрез лостовете на валутнокурсовата политика (в межд.) икономически цели в областта на макроикономиката, които съвпадат с крайните цели на макроикономическата политика
(в макр.) изобщо. Това са: достигането на стабилност в производството на
брутния вътрешен продукт (в макр.) [респ. на брутния национален продукт (в
макр.)], намаляването на безработицата (в макр.) [постигането на висока заетост (в макр.) и приближаването на нормата на безработицата (в макр.) до
естествената норма на безработицата (в макр.)], намаляването на инфлацията (в макр.) [постигането на стабилност на цените (в макр.) и на умерена инфлация (в макр.) с относително постоянен инерционен темп на инфлацията (в
макр.)], постигането на стабилност на лихвените проценти (в макр.) и на валутните курсове (в межд.), постигането на стабилен (макар и умерен) икономически растеж (в макр.). Всички те са насочени към смекчаване (ако е възможно – и преодоляване) на икономическата нестабилност (в макр.).
КРАЙНИ ЦЕЛИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА (final
goals of the macroeconomic policy) (в макр.) – икономически цели на макроикономическата политика (в макр.), към тях се числят: (1) постигането на стабилност в производството на брутния вътрешен продукт (в макр.) [респ. на
брутния национален продукт (в макр.)], (2) намаляването на безработицата (в
макр.) [постигането на висока заетост (в макр.) и приближаването на нормата на безработицата (в макр.) до естествената норма на безработицата (в
макр.)], (3) намаляването на инфлацията (в макр.) [постигането на стабилност
на цените (в макр.) и на умерена инфлация (в макр.) с относително постоянен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инерционен темп на инфлацията (в макр.)], (4) постигането на стабилност на
лихвените проценти (в макр.) и на валутните курсове (в межд.), (5) постигането на стабилен (макар и умерен) икономически растеж (в макр.). Всички те
са насочени към смекчаване (ако е възможно – и преодоляване) на икономическата нестабилност (в макр.). Вж. форми на макроикономическата политика (в макр.) и типове макроикономическа политика(в макр.).

КРАЙНИ ЦЕЛИ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА (final goals of the monetary
policy) (в макр.) – постигани чрез лостовете на паричната политика (в макр.)
икономически цели в областта на макроикономиката, които съвпадат с
крайните цели на макроикономическата политика (в макр.) изобщо. Това са:
достигането на стабилност в производството на брутния вътрешен продукт (в
макр.) [респ. на брутния национален продукт (в макр.)], намаляването на безработицата (в макр.) [постигането на висока заетост (в макр.) и приближаването на нормата на безработицата (в макр.) до естествената норма на
безработицата (в макр.)], намаляването на инфлацията (в макр.) [постигането
на стабилност на цените (в макр.) и на умерена инфлация (в макр.) с относително постоянен инерционен темп на инфлацията (в макр.)], постигането на
стабилност на лихвените проценти (в макр.) и на валутните курсове (в
межд.), постигането на стабилен (макар и умерен) икономически растеж (в
макр.). Всички те са насочени към смекчаване (ако е възможно – и преодоляване) на икономическата нестабилност (в макр.).
КРАЙНО ВЪТРЕШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ (final domestic cosumption) (ки) –
във:
нетно крайно вътрешно потребление (в макр.).
КРАЙНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (finite economic mapping)
– вж. крайнократно икономическо изображение.
КРАЙНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (finite economic set) – икономическо множество A, което е равномощно на някакъв отрязък (1, 2, …, n)
от естествения ред на числата. Елементите на крайното икономическо множество могат да бъдат номерирани със съответствуващите на биективните икономически изображения числа 1, 2, …, n, където n е кардиналното число
(cardinal number) на множеството. Крайното икономическо множество A, което
има n икономически елемента, има 2n различни икономически подмножества,
в които се включват самото множество A и празното множество Ø. Обедине170
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нието на крайно число крайни икономически множества е крайно икономическо множество.

КРАЙНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (finite economic set) (ки) –
във:
крайно икономическо множество;
крайно универсално икономическо множество.
КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ (consumption expenditure) (ки) – във:
брутен разход за крайно потребление (в макр.);
нетен разход за крайно потребление (в макр.);
отделен разход за крайно потребление (в макр.);
разход за крайно потребление (в макр.);
съвкупен разход за крайно потребление (в макр.);
нетно крайно вътрешно потребление (в макр.).
КРАЙНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ
СЪБИТИЯ* (finite space of the elementary economic events) – вж. вероятностно икономическо пространство.
КРАЙНО СЪСТОЯНИЕ НА ОПТИМАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (finite condition /state/ of the optimal economic system) – вж. обща
икономическа задача на оптималното управление и гранични /краеви/ икономически условия на икономическата задача на оптималното управление.
КРАЙНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ОПТИМАЛНАТА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (finite behavioural condition /state/ of the
optimal economic system) (ки) – във:
допустима област на крайните състояния на поведението на оптималната икономическа система (вж. обща икономическа задача на оптималното
управление и гранични /краеви/ икономически условия).
КРАЙНО УНИВЕРСАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (finite
universal economic set) – универсално икономическо множество E, което се
състои от краен брой n елемента. Броят на всички негови икономически подмножества е 2n, като множеството от всички тези подмножества се означава с
2E. Вж. и алгебра на икономическите множества.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРАЙНО-АВТОМАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (finite-automaton
economic operator) – вж. абстрактен подход към икономическите автомати.
КРАЙНО-АВТОМАТНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (finiteautomaton economic set) – вж. абстрактен подход към икономическите автомати.
КРАЙНО-АДИТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА МЯРКА* (finitely-additive
economic measure) – отрицателна крайно адитивна функция на икономически
множества, означавана с m, при която m(Ø) = 0. Областта на определението
Em на крайно адитивната икономическа мярка може да бъде полупръстен от
икономически множества, пръстен от икономически множества или σпръстен от икономически множества (по-слабото определение, каквото е това на адитивната икономическа мярка, е частен случай на определението за
крайна адитивност), където E е някакъв клас от подмножества на икономическо множество X. Ако (1) m е крайно адитивна икономическа мярка на множествата E, (2) E1, E2, …, En принадлежи на областта на определението на
n

крайно адитивната икономическа мярка и (3) E ⊂ U Ei , тогава е в сила завиi =1

симостта
n

m( E ) ≤ ∑ m( Ei ).
i =1

Вж. икономическа мярка.

КРАЙНО-АДИТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА МЯРКА (finitely-additive economic measure) (ки) – във:
крайно-адитивна икономическа мярка;
продължение на крайно-адитивната икономическа мярка.
КРАЙНО-АДИТИВНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (finitely-additive function of the economic set) – неотрицателна икономическа функция γ (която може и да не е крайна) на някакъв клас E от икономически подмножества на икономическо множество X, която е определена
в E, а именно


n



n



i =1

λ  U Ei  = ∑ λ ( Ei ),
 i =1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където
n

Ei ∈ E ,

U Ei ∈ E ,

Ei I E j , i ≠ j ,

i =1

и където n е коя да е крайна величина. Вж. икономическа мярка.

КРАЙНОКРАТНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (finitely-multiple
economic mapping) – крайнократно изображение (finitely-multiple mapping) в
икономическа среда; такова икономическо изображение f : X → Y на едно
икономическо пространство в друго, при което икономическият първообраз f–
l
y на всяка точка y ∈ Y се състои от краен брой ny икономически точки. В диференцируемия случай на крайнократното икономическо изображение съответства крайното икономическо изображение. Диференцируемото икономическо изображение f : X → Y на диференцируемото икономическо многообразие се нарича крайно икономическо изображение* (finite economic
mapping) в икономическата точка x ∈ X , ако размерността на локалния икономически пръстен* (local economic ring) Rf(x) на икономическото изображение f в точката x е крайна (вж. икономически пръстен).
КРАЙНОМЕРНА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (finitedimensional dynamic economic system) – динамична икономическа система S,
множеството на състоянията на икономическата система X на която (при
това тогава и само тогава когато) образува крайномерно икономическо пространство* (finite-dimensional dynamic economic space) XS, като dim S = dim XS.
КРАЙНОСТ НА ЗАКЛЮЧВАНЕТО В КЛЕТЪЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ (closure finitenes of the cellular economic decomposition) – вж.
клетъчно икономическо пространство.
КРАТКОСРОЧЕН ОБЩ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run total production cost) (в микр.) – същото като краткосрочен продуктов общ производствен разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ОБЩ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run total production cost) (ки) – във:
краткосрочен общ производствен разход (в микр.) (същото като краткосрочен продуктов общ производствен разход (в микр.));
краткосрочен продуктов общ производствен разход (в микр.);
173

1001

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОНСУНОМИКА
до КРАТЪК СРОК (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------краткосрочен фирмен продуктов общ производствен разход (в микр.);
функция на краткосрочния общ производствен разход (в микр.) (същото
като функция на краткосрочния продуктов общ производствен разход (в
микр.));
функция на краткосрочния продуктов общ производствен разход (в
микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run
marginal production cost) (в микр.) – същото като краткосрочен продуктов пределен производствен разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run
marginal production cost) (ки) – във:
краткосрочен пределен производствен разход (същото като краткосрочен
продуктов пределен производствен разход (в микр.));
краткосрочен продуктов пределен производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов пределен производствен разход (в
микр.);
функция на краткосрочния пределен производствен разход (същото като
функция на краткосрочния продуктов пределен производствен разход (в
микр.));
функция на краткосрочния продуктов пределен производствен разход (в
микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ПРОДУКТОВ ОБЩ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(short-run product total production cost) (в микр.), краткосрочен общ производствен разход (в микр.), – изразен в парични единици и идвършван в кратък срок продуктов производствен разход (в микр.) на икономическата единица за производството на целия обем икономически продукт от даден вид или
на съвкупност от икономически продукти [във втория случай означаван като
агрегатен продуктов общ производствен разход (в микр.)] (вж. икономическо
производство). Краткият срок тече, докато се запазва величината на постоянните производствени икономически фактори (в микр.) на икономическата
единица. Ако не е посочено друго, под краткосрочен продуктов общ производствен разход обикновено се подразбира такъв за производството на даден
вид продукт. Негови разновидности са краткосрочният продуктов общ
постоянен производствен разход (short-run product total constant production
cost) (в микр.) [същото като краткосрочен общ постоянен производствен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разход (short-run total constant production costs) (в микр.)] и краткосрочният
продуктов общ променлив производствен разход (short-run product total
variable production cost) (в микр.) [същото като краткосрочен общ променлив
производствен разход (short-run total variable production costs) (в микр.)].
КРАТКОСРОЧЕН ПРОДУКТОВ ОБЩ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(short-run product total production cost) (ки) – във:
краткосрочен продуктов общ производствен разход (в микр.);
функция на краткосрочния продуктов общ производствен разход (в
микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ПРОДУКТОВ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run product marginal production cost) (в микр.), краткосрочен пределен производствен разход (в микр.), – извършван в кратък срок продуктов
пределен производствен разход (в микр.) на икономическата единица (в парични единици) за производството допълнително на единица икономически
продукт (в микр.) от даден вид. Краткият срок е този, в течение на който се
променят само променливите производствени икономически фактори (в
микр.) на икономическата единица, а нейните постоянни производствени икономически фактори (в микр.) запазват своята величина. Продуктовият пределен производствен разход е винаги продуктов променлив производствен разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ПРОДУКТОВ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run product marginal production cost) (ки) – във:
краткосрочен продуктов пределен производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов пределен производствен разход (в
микр.);
функция на краткосрочния продуктов пределен производствен разход (в
микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run
product production cost) (в микр.), краткосрочен производствен разход (в
микр.), – извършван в кратък срок продуктов производствен разход (в микр.)
на икономическата единица за създаването на даден вид икономически продукт или на съвкупност от няколко вида икономически продукти. Формира се
при едновременното функциониране на постоянни производствени икономически фактори (в микр.) и променливи производствени икономически фактори
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в микр.). Краткият срок в икономическата единица, докато се запазва величината на нейните постоянни производствени икономически фактори. Разграничават се краткосрочен продуктов общ производствен разход (в микр.), краткосрочен продуктов среден производствен разход (short-run product average
production cost) (в микр.) и краткосрочен продуктов пределен производствен
разход (short-run product marginal production cost) (в микр.), както и краткосрочен продуктов пълен производствен разход (short-run product full
production cost) (в микр.), краткосрочен продуктов постоянен производствен разход (short-run product constant production cost) (в микр.) и краткосрочен
продуктов променлив производствен разход (short-run product variable
production cost) (в микр.). Краткосрочният продуктов среден и краткосрочният
продуктов пределен производствен разход се обобщават в понятието за краткосрочен продуктов единичен производствен разход (short-run product unitary
production cost) (в микр.). Ако не е посочено друго, под краткосрочен продуктов общ производствен разход обикновено се подразбира такъв при производството на даден вид продукт.

КРАТКОСРОЧЕН ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run
product production cost) (ки) – във:
краткосрочен продуктов общ производствен разход (в микр.);
краткосрочен продуктов пределен производствен разход (в микр.);
краткосрочен продуктов производствен разход (в микр.);
краткосрочен продуктов среден производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов общ производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов среден производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов среден пълен производствен разход (в
микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ПРОДУКТОВ ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(short-run product full production cost) (ки) – във:
краткосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов среден пълен производствен разход (в
микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ПРОДУКТОВ СРЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(short-run product average production cost) (в микр.), краткосрочен среден производствен разход (в микр.), – частно между краткосрочния продуктовия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общ производствен разход (в микр.) на икономическата единица и обема на
нейния общ продукт (в микр.) от даден вид. Показва (в парични единици) величината на производствения разход (в микр.), който средно се съдържа в една
специфична единица икономически продукт от даден вид в кратък срок. Разновидност е на продуктовия единичен производствен разход (в микр.). Разграничават се краткосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в
микр.), краткосрочен продуктов среден постоянен производствен разход
(short-run product average constant production cost) (в микр.) [същото като краткосрочен среден постоянен производствен разход (short-run average constant
production cost) (в микр.)] и краткосрочен продуктов среден променлив производствен разход (short-run product average variable production cost) (в микр.)
[същото като краткосрочен среден променлив производствен разход (shortrun product average variable cost) (в микр.)].
КРАТКОСРОЧЕН ПРОДУКТОВ СРЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(short-run product average production cost) (ки) – във:
краткосрочен продуктов среден производствен разход (в микр.);
краткосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов среден производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов среден пълен производствен разход (в
микр.);
функция на краткосрочния продуктов среден производствен разход (в
микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ПРОДУКТОВ СРЕДЕН ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН
РАЗХОД (short-run product average full production cost) (в микр.), краткосрочен среден пълен производствен разход (в микр.), – пълен размер на продуктовия среден производствен разход (в микр.) на икономическата единица в
кратък срок (в парични единици) за производството на единица икономически
продукт от даден вид. Представляват сума от краткосрочния продуктов среден постоянен производствен разход (short-run product average constant
production cost) (в микр.) и краткосрочния продуктов среден променлив производствен разход (short-run product average variable production cost) (в микр.).
Краткият срок е този, в течение на който се променят само променливите производствени икономически фактори (в микр.) на икономическата единица, а
нейните постоянни производствени икономически фактори (в микр.) запазват
величината си.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРАТКОСРОЧЕН ПРОДУКТОВ СРЕДЕН ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН
РАЗХОД (short-run product average full production cost) (в микр.) (ки) – във:
краткосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов среден пълен производствен разход (в
микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run production cost)
(в микр.) – същото като краткосрочен продуктов производствен разход (в
микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run production cost)
(ки) – във:
краткосрочен общ производствен разход (в микр.) (същото като краткосрочен продуктов общ производствен разход (в микр.));
краткосрочен пределен производствен разход (същото като краткосрочен
продуктов пределен производствен разход (в микр.));
краткосрочен продуктов общ производствен разход (в микр.);
краткосрочен продуктов пределен производствен разход (в микр.);
краткосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.);
краткосрочен производствен разход (в микр.) (същото като краткосрочен
продуктов производствен разход (в микр.));
краткосрочен продуктов производствен разход (в микр.);
краткосрочен продуктов среден производствен разход (в микр.);
краткосрочен среден производствен разход (в микр.) (същото като краткосрочен продуктов среден производствен разход (в микр.));
краткосрочен среден пълен производствен разход (в микр.) (същото като
краткосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.));
краткосрочен фирмен продуктов общ производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов пределен производствен разход (в
микр.);
краткосрочен фирмен продуктов производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов среден производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов среден пълен производствен разход (в
микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run full
production cost) (ки) – във: краткосрочен среден пълен производствен разход
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в микр.) (същото като краткосрочен продуктов среден пълен производствен
разход (в микр.));

КРАТКОСРОЧЕН СРЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run
average production cost) (в микр.) – същото като краткосрочен продуктов среден производствен разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧЕН СРЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run average production cost) (ки) – във:
краткосрочен продуктов среден производствен разход (в микр.);
краткосрочен среден производствен разход (същото като краткосрочен
продуктов среден производствен разход (в микр.));
краткосрочен среден пълен производствен разход (в микр.) (същото като
краткосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.));
краткосрочен фирмен продуктов среден производствен разход (в микр.);
функция на краткосрочния продуктов среден производствен разход (в
микр.);
функция на краткосрочния среден производствен разход (в микр.) (същото като функция на краткосрочния продуктов среден производствен разход (в
микр.)).
КРАТКОСРОЧЕН СРЕДЕН ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (shortrun average full production cost) (в микр.) – същото като краткосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧЕН СРЕДЕН ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (shortrun average full production cost) (ки) – във:
краткосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.);
краткосрочен среден пълен производствен разход (същото като краткосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.)).
КРАТКОСРОЧЕН ФИРМЕН ПРОДУКТОВ ОБЩ ПРОИЗВОДСТВЕН
РАЗХОД (short-run firm product total production cost) (в микр.) – изразен в парични единици и идвършван в кратък срок продуктов производствен разход (в
микр.) на фирмата за производството на целия обем икономически продукт от
даден вид или на съвкупност от икономически продукти [във втория случай
означаван като агрегатен фирмен продуктов общ производствен разход (в
микр.)] (вж. икономическо производство). Краткият срок тече, докато се запаз179
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ва величината на постоянните производствени икономически фактори (в
микр.) на фирмата. Ако не е посочено друго, под краткосрочен фирмен продуктов общ производствен разход обикновено се подразбира такъв за производството на даден вид продукт.

КРАТКОСРОЧЕН ФИРМЕН ПРОДУКТОВ ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД ПРИ
МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run firm product marginal
revenue in monopolistic competition) (ки) – във:
оптимален краткосрочен фирмен продуктов пределен приход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ФИРМЕН ПРОДУКТОВ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run firm product marginal production cost) (в микр.) – извършван в кратък срок фирмен продуктов пределен производствен разход (в
микр.) (в парични единици) за производството допълнително на единица икономически продукт (в микр.) от даден вид. Краткият срок е този, в течение на
който се променят само променливите производствени икономически фактори
(в микр.) на фирмата, а нейните постоянни производствени икономически
фактори (в микр.) запазват своята величина. Фирменият продуктов пределен
производствен разход е винаги фирмен продуктов променлив производствен
разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ФИРМЕН ПРОДУКТОВ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run
firm product marginal production cost in monopolistic competition) (ки) – във:
оптимален краткосрочен фирмен продуктов пределен производствен
разход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ФИРМЕН ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(short-run firm product production cost) (в микр.) – извършван в кратък срок
фирмен продуктов производствен разход (в микр.) на икономическата единица за създаването на даден вид икономически продукт или на съвкупност от
няколко вида икономически продукти. Формира се при едновременното функциониране на постоянни производствени икономически фактори (в микр.) и
променливи производствени икономически фактори (в микр.). Краткият срок
във фирмата, докато се запазва величината на нейните постоянни производствени икономически фактори. Разграничават се краткосрочен фирмен продуктов общ производствен разход (в микр.), краткосрочен фирмен продуктов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------среден производствен разход (short-run firm product average production cost) (в
микр.) и краткосрочен фирмен продуктов пределен производствен разход
(short-run firm product marginal production cost) (в микр.), както и краткосрочен фирмен продуктов пълен производствен разход (short-run firm product
full production cost) (в микр.), краткосрочен фирмен продуктов постоянен
производствен разход (short-run firm product constant production cost) (в микр.)
и краткосрочен фирмен продуктов променлив производствен разход (shortrun firm product variable production cost) (в микр.). Краткосрочният фирмен
продуктов среден и краткосрочният фирмен продуктов пределен производствен разход се обобщават в понятието за краткосрочен фирмен продуктов
единичен производствен разход (short-run firm product unitary production cost)
(в микр.). Ако не е посочено друго, под краткосрочен фирмен продуктов общ
производствен разход обикновено се подразбира такъв при производството на
даден вид продукт.
КРАТКОСРОЧЕН ФИРМЕН ПРОДУКТОВ СРЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН
РАЗХОД (short-run firm product average production cost) (в микр.) – частно
между фирмения краткосрочния продуктовия общ производствен разход (в
микр.) и обема на фирмения общ продукт (в микр.) от даден вид. Показва (в
парични единици) величината на фирмения производствен разход (в микр.),
който средно се съдържа в една специфична единица икономически продукт от
даден вид в кратък срок. Разновидност е на фирмения продуктов единичен
производствен разход (в микр.). Разграничават се краткосрочен фирмен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.), краткосрочен фирмен
продуктов среден постоянен производствен разход (short-run firm product
average constant production cost) (в микр.) и краткосрочен фирмен продуктов
среден променлив производствен разход (short-run firm product average
variable production cost) (в микр.).
КРАТКОСРОЧEН ФИРМЕН ПРОДУКТОВ СРЕДEН ПРОИЗВОДСТВЕН
РАЗХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run firm
product average production cost in monopolistic competition) (ки) – във:
оптималeн краткосрочeн фирмен продуктов средeн производствен разход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРАТКОСРОЧЕН ФИРМЕН ПРОДУКТОВ СРЕДЕН ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run firm product average full production cost) (в
микр.) – пълен размер на фирмения продуктов среден производствен разход (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------микр.) в кратък срок (в парични единици) за производството на единица икономически продукт от даден вид. Представляват сума от краткосрочния
фирмен продуктов среден постоянен производствен разход (short-run firm
product average constant production cost) (в микр.) и краткосрочния фирмен
продуктов среден променлив производствен разход (short-run firm product
average variable production cost) (в микр.). Краткият срок е този, в течение на
който се променят само фирмените променливи производствени икономически
фактори (в микр.), а фирмените постоянни производствени икономически
фактори (в микр.) запазват величината си.
КРАТКОСРОЧНА КАПИТАЛОВА ОПЕРАЦИЯ (short-run capital transaction) (ки) – във:
активна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.);
баланс на краткосрочните капиталови операции (в межд.);
пасивна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (short-run curve of the aggregate product supply) (в макр.) – крива на
агрегатното продуктово предлагане (в макр.) в рамките на отделния икономически цикъл.
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ОБЩИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(short-run total production cost curve) (в микр.) – същото като краткосрочна
крива на продуктовия общ производствен разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ОБЩИЯ ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН
РАЗХОД (short-run total full production cost curve) (в микр.) – същото като
краткосрочна крива на продуктовия общ пълен производствен разход (в
микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРИХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run marginal revenue curve in
monopolistic competition) (ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен приход при монополистична конкуренция (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run marginal full production cost curve) (в микр.) – същото като
краткосрочна крива на продуктовия пределен производствен разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run marginal
production cost curve in monopolistic competition) (ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен
разход при монополистична конкуренция (в микр.);
краткосрочна крива на пределения производствен разход (същото като
краткосрочна крива на продуктовия пределен производствен разход (в
микр.)).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run product total production cost curve) (в микр.), краткосрочна крива на общия производствен разход (в микр.), – крива, която изобразява зависимостта между краткосрочния продуктов общ производствен
разход (в микр.) на икономическата единица (изразен в парични единици) и
обема на нейния общ продукт от даден вид (изразен в специфични единици).
Нейни разновидности са краткосрочната крива на продуктовия общ постоянян производствен разход (short-run product total constant production cost
curve) (в микр.) [същото като краткосрочна крива на общия постоянян
производствен разход (short-run total constant production cost curve) (в микр.)]
и краткосрочната крива на продуктовия общ променлив производствен
разход (short-run product total variable production cost curve) (в микр.) [същото
като краткосрочна крива на общия променлив производствен разход (shortrun total variable production cost curve) (в микр.)].
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run product total production cost curve) (ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия общ производствен разход
(в микр.);
фирмена крива на продуктовия общ производствен разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run product total full production cost curve) (в
микр.), краткосрочна крива на общия пълен производствен разход (в
микр.), – крива, която изобразява зависимостта между равнището на краткос183
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рочния продуктов общ пълен производствен разход (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) (изразен в парични единици) и обема на
нейния общ продукт (в микр.) от даден вид (изразен в специфични единици).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run product total full production cost curve) (ки) –
във:
краткосрочна крива на продуктовия общ пълен производствен разход (в
микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия общ пълен производствен
разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД
ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run product marginal
revenue curve in monopolistic competition) (ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен приход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run product marginal full production cost curve) (в
микр.), краткосрочна крива на пределен производствен разход (в микр.), –
крива, която изобразява зависимостта между краткосрочния продуктов пределен производствен разход (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на
фирмата) (изразен в парични единици) и обема на нейния общ продукт (в
микр.) от даден вид (изразен в специфични единици).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run product marginal full production cost curve)
(ки) – във:
краткосрочна крива на продуктовия пределен производствен разход (в
микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен
разход (в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен
разход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(short-run product marginal production cost curve in monopolistic competition) (ки)
– във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен
разход при монополистична конкуренция (в микр.).

КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРИХОД ПРИ
МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run product average revenue
curve in monopolistic competition) (ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден приход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run product average production cost curve) (в микр.),
краткосрочна крива на среден производствен разход (в микр.), – крива,
която изобразява зависимостта между краткосрочния продуктов среден производствен разход (в микр.) на икономическата единица (изразен в парични
единици) и обема на нейния общ продукт (в микр.) от даден вид (изразен в
специфични единици). Нейни разновидности са краткосрочната крива на
продуктовия среден постоянян производствен разход (short-run product
average production cost curve) (в микр.) [същото като краткосрочна крива на
средния постоянян производствен разход (short-run average production cost
curve) (в микр.)] и краткосрочната крива на продуктовия среден променлив
производствен разход (short-run product average variable production cost curve)
(в микр.) [същото като краткосрочна крива на средния променлив производствен разход (short-run average variable production cost curve) (в микр.)].
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run product average production cost curve) (ки) – във:
краткосрочна крива на продуктовия среден производствен разход (в
микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход (в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРОМЕНЛИВ
ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run fproduct average variable production
cost curve) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------соусиерна краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден променлив производствен разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run
product average production cost curve in monopolistic competition) (ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПЪЛЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run product average full production cost
curve) (в микр.), краткосрочна крива на среден пълен производствен разход (в микр.), – крива, която изобразява зависимостта между краткосрочния
продуктов среден пълен производствен разход (в микр.) на икономическата
единица (в т.ч. и на фирмата) (изразен в парични единици) и обема на нейния
общ продукт (в микр.) от даден вид (изразен в специфични единици).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run product average full production cost curve)
(ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден пълен производствен разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА СРЕДЕНИЯ ПРИХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run average revenue curve in
monopolistic competition) (ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден приход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА СРЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(short-run average production cost curve) (в микр.) – същото като краткосрочна
крива на продуктовия среден производствен разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА СРЕДНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run average production
cost curve in monopolistic competition) (ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход при монополистична конкуренция (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА СРЕДНИЯ ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН
РАЗХОД (short-run average full production cost curve) (в микр.) – същото като
краткосрочна крива на продуктовия среден пълен производствен разход (в
микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ФИЛИПС, О. (Phillips short-run curve) (в
макр.), опростена крива на О. Филипс (в макр.), – крива на английския икономист Олбън Филипс, чието действие се разпростира в един бизнес цикъл (в
макр.), респ. в един икономически цикъл. Дава възможност да се прави краткосрочен рационален избор между взаимозаместващи се инфлация (в макр.) и
безработица (в макр.). Нейни разновидности са първоначалната крива на О.
Филипс (в макр.) и редуцираната крива на О. Филипс (в макр.).
КРАТКОСРОЧНА ОБЩА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ В
ПРОДУКТОВАТА ГРУПА ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ
(short-run general product demand curve in product group and in monopolistic
competition) (в микр.) – установяваща се в кратък срок крива на търсенето (в
микр.) на симетрично-диференциран продукт (в микр.) на представителна
монополистична фирма (в микр.) от продуктовата група на Е. Чембърлин (в
микр.), при положение че неговата цена се променя едновременно с цените на
диференцираните продукти (в микр.) на останалите монополистични фирми (в
микр.) от продуктовата група, като всички тези цени [на представителния
продукт и на останалите продукти] са постоянно равни помежду си.
КРАТКОСРОЧНА ОПЕРАЦИЯ (short-run transaction) (ки) – във:
активна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.);
баланс на краткосрочните капиталови операции (в межд.);
краткосрочни капиталови операции (в межд.);
пасивна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.).
КРАТКОСРОЧНА ПАРИЧНА ПОДКРЕПА (short-term monetary support –
STMS) (в межд.) – кредитно улеснение (отпускане на кредит за срок от три месеца и евентуално с две продължения от още по три месеца), което се използува за решаване на краткосрочни проблеми по неравновесие на платежните
баланси (в макр.) на страните от Европейската валутна система - ЕВС (в
межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА (short-term support) (ки) – във:
краткосрочна парична подкрепа (в межд.).
КРАТКОСРОЧНА СИМЕТРИЧНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run product
demand symmetric curve in monopolistic competition) (ки) – във:
краткосрочна симетрична фирмена крива на продуктовото търсене при
монополистична конкуренция (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА СИМЕТРИЧНА ФИРМЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run
firm product demand symmetric curve in monopolistic competition) (в микр.) – изразява в кратък срок зависимостта между обема на продуктовото търсене (в
микр.) към монополистичната фирма член на продуктовата група на Е. Чембърлин (в микр.) и равнището на цената на симетрично-диференцирания продукт (в микр.) на тази фирма, при положение че цените на останалите симетрично-диференцирани продукти от групата остават постоянни и равни помежду си.
КРАТКОСРОЧНА ФИРМЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run firm product total production cost curve) (в
микр.) – крива, която изобразява зависимостта между краткосрочния фирмен
продуктов общ производствен разход (в микр.) (изразен в парични единици) и
обема на фирмения общ продукт от даден вид (изразен в специфични единици).
КРАТКОСРОЧНА ФИРМЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run firm product total full production
cost curve) (в микр.) – крива, която изобразява зависимостта между равнището
на краткосрочения фирмен продуктов общ пълен производствен разход (в
микр.) (изразен в парични единици) и обема на нейния фирмения общ продукт
(в микр.) от даден вид (изразен в специфични единици).
КРАТКОСРОЧНА ФИРМЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН
ПРИХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run firm
product marginal revenue curve in monopolistic competition) (в микр.) – изразява в
кратък срок зависимостта между равнището на продуктовия пределен приход
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в микр.) на монополистичната фирма и обема на произведения от нея диференциран продукт (в микр.) [на фирмения общ продукт (в микр.)].

КРАТКОСРОЧНА ФИРМЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run firm product marginal full production
cost curve) (в микр.) – крива, която изобразява зависимостта между краткосрочния фирмен продуктов пределен производствен разход (в микр.) (изразен в
парични единици) и обема на фирмения общ продукт (в микр.) от даден вид
(изразен в специфични единици).
КРАТКОСРОЧНА ФИРМЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run firm product marginal production cost curve in monopolistic
competition) (в микр.) – изразява в кратък срок зависимостта между равнището
на продуктовия пределен производствен разход на диференцирания продукт
на монополистичната фирма и обема на неговото производство [на фирмения
общ продукт (в микр.)].
КРАТКОСРОЧНА ФИРМЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН
ПРИХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run firm
product average revenue curve in monopolistic competition) (в микр.) – изразява в
кратък срок зависимостта между равнището на продуктовия среден приход (в
микр.) на монополистичната фирма и обема на произведения от нея диференциран продукт (в микр.) [на фирмения общ продукт (в микр.)]. Съвпада с
краткосрочната симетрична фирмена крива на продуктовото търсене при
монополистична конкуренция (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА ФИРМЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН
ПРОМЕНЛИВ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run firm product average
variable production cost curve) (ки) – във:
соусиерна краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден променлив производствен разход (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА ФИРМЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run firm product average production cost
curve) (в микр.) – крива, която изобразява зависимостта между краткосрочния
фирмен продуктов среден производствен разход (в микр.) (изразен в парични
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единици) и обема на фирмения общ продукт (в микр.) от даден вид (изразен в
специфични единици).

КРАТКОСРОЧНА ФИРМЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (short-run firm product average production cost curve in monopolistic
competition) (в микр.) – изразява в кратък срок зависимостта между равнището
на продуктовия среден производствен разход (в микр.) на диференцирания
продукт (в микр.) на монополистичната фирма (в микр.) и обема на неговото
производство [на фирмения общ продукт (в микр.)].
КРАТКОСРОЧНА ФИРМЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН
ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run firm product average full
production cost curve) (в микр.) – крива, която изобразява зависимостта между
краткосрочния фирмен продуктов среден пълен производствен разход (в
микр.) (изразен в парични единици) и обема на фирмения общ продукт (в
микр.) от даден вид (изразен в специфични единици).
КРАТКОСРОЧНА ФУНКЦИЯ НА ОБЩИЯ ПРОДУКТ (short-run total
product function) (ки) – във:
трудово-обусловена краткосрочна функция на общия продукт (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА ФУНКЦИЯ НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ (short-run
marginal product function) (ки) – във:
трудово-обусловена краткосрочна функция на пределния продукт (в
микр.).
КРАТКОСРОЧНА ФУНКЦИЯ НА СРЕДНИЯ ПРОДУКТ (short-run average
product function) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна функция на средния продукт (в
микр.);
трудово-обусловена краткосрочна функция на средния продукт (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ОБЩИЯ ПРОДУКТ (short-run total product
curve) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна крива на общия продукт (в микр.);
трудово-обусловена краткосрочна крива на общия продукт (в микр.);
физическо-обусловена краткосрочна крива на общия продукт (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ (short-run marginal product curve) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна крива на пределния продукт (в
микр.);
трудово-обусловена краткосрочна крива на пределния продукт (в микр.);
физическо-обусловена краткосрочна крива на пределния продукт (в
микр.).
КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА СРЕДНИЯ ПРОДУКТ (short-run average
product curve) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна крива на средния продукт (в микр.);
трудово-обусловена краткосрочна крива на средния продукт (в микр.);
физическо-обусловена краткосрочна крива на средния продукт (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ (short-run production
function) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна производствена функция (в микр.);
трудово-обусловена краткосрочна производствена функция (в микр.);
физическо-обусловена краткосрочна производствена функция (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА РАВНОВЕСНА ЦЕНА ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА
КОНКУРЕНЦИЯ (short-run equilibrium price in monopolistic competition) (в
микр.) – краткосрочна равновесна цена (в микр.) на диференцирания продукт
(в микр.), произвеждан от монополистичната фирма. Съответствува на точката на краткосрочното микроикономическо продуктовопазарно равновесие при
монополистичната конкуренция в условията на симетрично-диференцирани
продукти (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА ФУНКЦИЯ НА ОБЩИЯ ПРОДУКТ (short-run total
product function) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна функция на общия продукт (в
микр.);
физическо-обусловена краткосрочна функция на общия продукт (в микр.).
КРАТКОСРОЧНА ФУНКЦИЯ НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ (short-run
marginal product function) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна функция на пределния продукт (в
микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------физическо-обусловена краткосрочна функция на пределния продукт (в
микр.).
КРАТКОСРОЧНА ФУНКЦИЯ НА СРЕДНИЯ ПРОДУКТ (short-run average
product function) (ки) – във:
физическо-обусловена краткосрочна функция на средния продукт (в
микр.).
КРАТКОСРОЧНИ КАПИТАЛОВИ ОПЕРАЦИИ (short-run capital transactions) (в межд.) – международни капиталови операции (в межд.) със срок до
една година, отразявани в платежния баланс (в межд.) на дадена страна.
КРАТКОСРОЧНИ ПАРИ (short-term money) (в макр.) – пари със сравнително висока степен на ликвидност [краткосрочни ценни книги (в макр.)] [парични
агрегати (в макр.), които сравнително бързо се обръщат в паричен агрегат M1
(в макр.)], които са обект на паричния пазар (в макр.).
КРАТКОСРОЧНО ЕФЕКТИВНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (short-run effective macroeconomic productmarket equilibrium) – вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
КРАТКОСРОЧНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (short-run macroeconomic product-market equilibrium) – вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
КРАТКОСРОЧНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (short-run macroeconomic product-market equilibrium) (ки)
– във:
краткосрочно ефективно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
краткосрочно макроикономическо продуктовопазарно равновесие
(вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие).
КРАТКОСРОЧНО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (monopoly microeconomic product-market equilibrium) (ки)
– във:
краткосрочно монополно микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------точка на краткосрочното микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистичната конкуренция в условията на симетричнодиференцирани продукти (в микр.).
КРАТКОСРОЧНО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНАТА КОНКУРЕНЦИЯ В
УСЛОВИЯТА НА СИМЕТРИЧНО-ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПРОДУКТИ
(short-run microeconomic product-market equilibrium in monopolistic competition
and in symmetrize differenced products) (ки) – във:
точка на краткосрочното микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистичната конкуренция в условията на симетричнодиференцирани продукти (в микр.).
КРАТКОСРОЧНО МОНОПОЛНО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (short-run monopoly microeconomic
product-market equilibrium) (в микр.) – състояние на монопола (в микр.), при
което в кратък срок той максимизира своята обща печалба (в микр.). Определя
се от точката на пресичане на монополната крива на продуктовия пределен
производствен разход (в микр.) и монопалната крива на продуктовия пределен
приход (в микр.), наричана точка на монополното микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.). Покрива се с общото понятие за монополно микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.).
КРАТКОСРОЧНО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (monopoly market equilibrium) (ки) – във:
краткосрочно монополно микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
краткосрочно продуктовопазарно равновесие (в микр.).
КРАТКОСРОЧНО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (short-run
product-market equilibrium) (в микр.), продуктовопазарно равновесие в кратък срок (в микр.), – микроикономическо продуктовопазарно равновесие, което се образува при слабоеластична пазарна крива на продуктовото предлагане (в микр.) [налице е слабоеластично продуктово предлагане (в микр.)]. Дължи се на това, че една част от производствените икономически фактори са
постоянни величини [вж. постоянни производствени икономически фактори
(в микр.)], а останалата част – променливи [вж. променливи производствени
икономически фактори (в микр.)]. При такива условия промяната в пазарното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктово търсене (в микр.) предизвиква значителни промени в равновесната пазарна продуктова цена (в микр.) и незначителни промени в равновесното количество на продукта (в микр.) (вж. икономически продукт). Такава цена
Алфред Маршал определя като субнормална цена (в микр.). Вж. моментно
продуктовопазарно равновесие (в микр.) и дългосрочно продуктовопазарно
равновесие (в микр.).
КРАТКОСРОЧНО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (monopoly
product-market equilibrium) (ки) – във:
краткосрочно монополно микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
краткосрочно продуктовопазарно равновесие (в микр.).
КРАТКОСРОЧНО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНАТА КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА СИМЕТРИЧНО-ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПРОДУКТИ (short-run product-market equilibrium in monopolistic competition and in symmetrize differenced products) (ки) –
във:
точка на краткосрочното микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистичната конкуренция в условията на симетричнодиференцирани продукти (в микр.).
КРАТКОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ (short-term financing) (ки) – във:
много краткосрочно финансиране (в межд.).
КРАТЪК СРОК (short-run) (ки) – във:
нормална цена за кратък срок (в микр.) (същото като субнормална цена (в
микр.));
продуктовопазарно равновесие в кратък срок (в микр.) (същото като
краткосрочно продуктовопазарно равновесие (в микр.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creatensive economic
growth), нормално-креатензивен икономически растеж, (*) – общо понятие
(според креативната бинарна типология на икономическия растеж) за (а)
екстензивен икономически растеж (тогава зададената екстензивност на
икономическия растеж GE е равна на единица и тя е нормалната екстензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстратензивност на
икономическия растеж AH (равна на нула) e безналичната екстратензивност
на икономическия растеж, където GE + AH = 1, или (б) екстратензивен икономически растеж (тогава зададената екстратензивност на икономическия
растеж GH е равна на единица и тя е нормалната екстратензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстензивност на икономическия
растеж AE (равна на нула) e безналичната 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 (равна на единица и тя е нормалната креатензивност на икономическия растеж) е общо понятие за нормална екстензивност
(която е зададената екстензивност GE) и нормална екстратензивност (която е
зададената екстратензивност GH) на растежа. Нейната прилежаща креатензивност на икономическия растеж AD (равна на нула и тя е безналичната
креатензивност на икономическия растеж) е общо понятие за безналична екстратензивност (която е прилежаща екстратензивност AH на нормалната екстензивност) и безналична екстензивност (която е прилежаща екстензивност
AE на нормалната екстратензивност), където GD + AD = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук
зададената креатензивност формира изцяло темпа на растежа, докато прилежащата креатензивност няма никакво участие в него.
Креатензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващокреатензивния икономически растеж, изцяло-креатензивния икономически
растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-креатензивния икономически растеж, хомогеннокреатензивния икономически растеж, инкреатензивния икономически растеж, изцяло-инкреатензивния икономически растеж и преобладаващоинкреатензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на креатензивния растеж са креатензивният продуктов
икономически растеж* (creatensive product economic growth), креатензивният факторов икономически растеж* (creatensive factor economic growth),
креатензивният полезностен икономически растеж* (creatensive utility
economic growth), креатензивният стойностен икономически растеж*
(creatensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също креатензивният стационарен икономически растеж* (creatensive stationary
economic growth) и креатензивният нестационарен икономически растеж*
(creatensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (creatensive economic
growth) (ки) – във:
аизотропно-креатензивен икономически растеж;
анизотропно-креатензивен икономически растеж;
безналично-креатензивен икономически растеж;
изотропно-креатензивен икономически растеж;
изохипогенно-креатензивен икономически растеж;
изцяло-креатензивен икономически растеж;
креатензивен икономически растеж;
налично-креатензивен икономически растеж;
нормално-креатензивен икономически растеж;
предимно-креатензивен икономически растеж;
преобладаващо-креатензивен икономически растеж;
хеогенно-креатензивен икономически растеж;
хетерогенно-креатензивен икономически растеж;
хигенно-креатензивен икономически растеж;
хипергенно-креатензивен икономически растеж;
хипогенно-креатензивен икономически растеж;
хомогенно-креатензивен икономически растеж.
КРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (creatensivition
of the economic growth) (*) – общо понятие за екстензивиране на икономическия растеж и екстратензивиране на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------креатензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част
от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез интензивиране на икономическия растеж (съкратено от инекстратенивиране на икономическия растеж) (което е покачване на инкреатензитета на икономическия растеж), или чрез субдекреатензивиране на икономическия растеж (което е спадане на детензитета на икономическия растеж). Когато креатензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е креатензификация на икономическия растеж (покачване на креатензивността на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на креатензитета
в темпа на растежа), а когато креатензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субкреатензификация на икономическия растеж (спадане на креатензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на креатензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
КРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (creatensivition
of the economic growth) (ки) – във:
балансирано креатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно креатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо креатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно креатензивиране на икономическия растеж;
креатензивиране на икономическия растеж;
миноритарно креатензивиране на икономическия растеж;
налично креатензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо креатензивиране на икономическия растеж;
предимствено креатензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо креатензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо креатензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено креатензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно креатензивиране на икономическия растеж;
субцялостно креатензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно креатензивиране на икономическия растеж;
утвърдено креатензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно креатензивиране на икономическия растеж;
цялостно креатензивиране на икономическия растеж;
частично креатензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено креатензивиране на икономическия растеж.
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (creatensity of
the economic growth) (*) – общо понятие D за екстензивност на икономическия
растеж E и екстратензивност на икономическия растеж H, сумата на които
при даден икономически растеж, от своя страна, е равна на единица (т.е. E +
H = 1). Тя (а) e относително изразеното участие E на някакъв екстензивен
фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y или
(б) е относително изразеното участие H на някакъв екстратензивен фактор на
икономическия растеж, където E и H измерват ролята на тези фактори при
осъществяването на икономическия растеж. Креатензивността 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. Тя е частното d/y между креатензитета на икономическия растеж
o и темпа на растежа.
Положителната креатензивност се определя като интензивност на икономическия растеж (съкратено от инкреатензивност на икономическия растеж) (която се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а отрицателният креатензивност – като декреатензивност на икономическия растеж
(съкратено от детензивност на икономическия растеж) (която се отразява
съкращаващо върху темпа на растежа). В своята общност инкреатензивността
и декреатензивността образуват наличната креатензивност на икономическия
растеж. Нулевата креатензивност е безналична креатензивност на икономическия растеж. В своята общност безналичната креатензивност и инкреатензивността образуват адикреатензивността на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване (dilation)], а декреатензивността и
безналичната креатензивност – деакреатензивността на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на креатензивността са още креатензивността на продуктовия
икономически растеж* (creatensity of the product economic growth), креатензивността на факторовия икономически растеж* (creatensity of the factor
economic growth), креатензивността на полезностния икономически растеж* (creatensity of the utility economic growth), креатензивността на
стойностния икономически растеж* (creatensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически рас-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна креатензивност на икономическия растеж* (constant creatensity of the economic
growth) (която е общо понятие за постоянната екстензивност и постоянната
екстратензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива креатензивност на икономическия растеж* (variable
creatensity of the economic growth) (който е общо понятие за променливата екстензивност и променливата екстратензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива креатензивност на икономическия растеж* (temporally-variable creatensity of the
economic growth) и невремево-променлива креатензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable creatensity of the economic growth)].
Промените на креатензивността 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 креатензивност на икономическия растеж.
Разновидности на променливата креатензивност са (а) покачващата се креатензивност на икономическия растеж* (raising creatensity of the economic
growth) (общо понятие за покачваща се екстензивност и покачваща се екстратензивност на растежа), което е креатензификация на икономическия растеж
[налице е или при покачваща се инкреатензивност (което е инкреатензификация на икономическия растеж), или при спадаща декреатензивност на икономическия растеж (което е субдекреатензификация на икономическия растеж)], и (б) спадащата креатензивност на икономическия растеж* (subsiding creatensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща екстензивност и спадаща екстратензивност на растежа), което е субкреатензификация
на икономическия растеж [налице е или при спадаща инкреатензивност (което е субинкреатензификация на икономическия растеж), или при покачваща
се декреатензивност на икономическия растеж (което е декреатензификация
на икономическия растеж)]. В своята общност постоянната и покачващата се
креатензивност образуват понятието за неспадаща креатензивност на икономическия растеж* (unsubsiding creatensity of the economic growth) (общо
понятие за неспадаща екстензивност и неспадаща екстратензивност на расте5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------жа) [което е несубкреатензификация на икономическия растеж* (unsubcreatensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата креатензивност образуват понятието за непокачваща се креатензивност на икономическия растеж* (unraising creatensity of the economic growth) (общо понятие за
непокачваща се екстензивност и непокачваща се екстратензивност на растежа)
[което е некреатензификация на икономическия растеж* (uncreatensification of the economic growth)].
КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (creatensity of the
economic growth) (ки) – във:
балансирана креатензивност на икономическия растеж;
безналична креатензивност на икономическия растеж;
достатъчна креатензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща креатензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна креатензивност на икономическия растеж;
зададена креатензивност на икономическия растеж;
креатензивност на икономическия растеж;
мажоритарна креатензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща креатензивност на икономическия растеж, преобладаваща креатензивност на икономическия растеж);
миноритарна креатензивност на икономическия растеж;
налична креатензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща креатензивност на икономическия растеж;
нормална креатензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна креатензивност на икономическия растеж);
предимствена креатензивност на икономическия растеж;
преобладаваща креатензивност на икономическия растеж;
прилежаща креатензивност на икономическия растеж;
субдостатъчна креатензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена креатензивност на икономическия растеж);
субпреобладаваща креатензивност на икономическия растеж;
субхипергенна креатензивност на икономическия растеж;
субцялостна креатензивност на икономическия растеж;
суперцялостна креатензивност на икономическия растеж;
утвърдена креатензивност на икономическия растеж;
хипергенна креатензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна креатензивност на икономическия растеж);
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипердостатъчна креатензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна креатензивност на икономическия растеж);
хипогенна креатензивност на икономическия растеж;
цялостна креатензивност на икономическия растеж;
частична креатензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена креатензивност на икономическия растеж.
КРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (creatensitial economic growth) (ки) – във:
балансирано-креатензивностен икономическия растеж;
безналично-креатензивностен икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо-креатензивностен икономическия растеж;
достатъчно-креатензивностен икономическия растеж;
достатъчно-цялостно-креатензивностен икономическия растеж;
креативна бинарна типология на креатензивностния икономическия
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж);
миноритарно-креатензивностен икономическия растеж;
налично-креатензивностен икономическия растеж;
непреобладаващо-креатензивностен икономическия растеж;
нормално-креатензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-креатензивностен икономическия растеж);
предимно-креатензивностен икономическия растеж;
преобладаващо-креатензивностен икономическия растеж;
субдостатъчно-креатензивностен икономически растеж (същото като
субутвърдено-креатензивностен икономически растеж);
субпреобладаващо-креатензивностен икономическия растеж;
субутвърдено-креатензивностен икономическия растеж;
субхипергенно-креатензивностен икономическия растеж;
субцялостно-креатензивностен икономическия растеж;
суперцялостно-креатензивностен икономическия растеж;
утвърдено-креатензивностен икономическия растеж;
хипергенно-креатензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-креатензивностен икономическия растеж);
хипердостатъчно-креатензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-креатензивностен икономическия растеж);
хипогенно-креатензивностен икономическия растеж;
цялостно-креатензивностен икономическия растеж;
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично-утвърдено-креатензивностен икономическия растеж;
частично-креатензивностен икономическия растеж.
КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (creatensivity of the
economic growth) (*) – общо понятие d за екстензитет на икономическия растеж e и екстратензитет на икономическия растеж h, сумата на които при
даден икономически растеж, от своя страна, е равна на темпа на икономическия растеж y (т.е. e + h = y). Той e абсолютно изразеното участие e на някакъв
екстензивен фактор на икономическия растеж в темпа на растежа или е абсолютно изразеното участие h на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж, където e и h измерват ролята на тези фактори при осъществяването на икономическия растеж. Креатензитетът 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. Частното
d/y между креатензитета и темпа на растежа е креатензивността на икономическия растеж D.
Положителният креатензитет се определя като интензитет на икономическия растеж (съкратено от инекстратензитет на икономическия растеж)
(който се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а отрицателният
креатензитет – като детензитет на икономическия растеж (съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж) (който се отразява съкращаващо
върху темпа на растежа). В своята общност интензитетът и детензитетът образуват наличния креатензитет на икономическия растеж. Нулевият креатензитет е безналичен креатензитет на икономическия растеж. В своята общност безналичният креатензитет и интензитетът образуват адикреатензитета
на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване
(dilation)], а детензитетът и безналичният креатензитет – деакреатензитета
на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на креатензитета са още креатензитетът на
продуктовия икономически растеж* (creatensivity of the product economic
growth), креатензитетът на факторовия икономически растеж* (creatensivity of the factor economic growth), креатензитетът на полезностния икономически растеж* (creatensivity of the utility economic growth), креатензитетът на стойностния икономически растеж* (creatensivity of the value
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен креатензитет на икономическия растеж* (constant creatensivity of the economic
growth) (който е общо понятие за постоянния екстензитет и постоянния екстратензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив креатензитет на икономическия растеж* (variable creatensivity
of the economic growth) (който е общо понятие за променливия екстензитет и
променливия екстратензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (temporally-variable creatensivity of the economic growth) и
невремево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (nontemporally-variable creatensivity of the economic growth)]. Промените на креатензитета 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
креатензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия креатензитет са (а) покачващият се креатензитет на икономическия растеж*
(raising creatensivity of the economic growth) (общо понятие за покачващ се екстензитет и покачващ се екстратензитет на растежа), което е креатензивиране
на икономическия растеж [налице е или при покачващ се интензитет (което е
инкреатензивиране на икономическия растеж), или при спадащ детензитет на
икономическия растеж (което е субдекреатензивиране на икономическия растеж)], и (б) спадащият креатензитет на икономическия растеж* (subsiding creatensivity of the economic growth) (общо понятие за спадащ екстензитет и
спадащ екстратензитет на растежа), което е субкреатензивиране на икономическия растеж [налице е или при спадащ интензитет (което е субинкреатензивиране на икономическия растеж), или при покачващ се детензитет на икономическия растеж (което е декреатензивиране на икономическия растеж)]. В
своята общност постоянният и покачващият се креатензитет образуват понятието за неспадащ креатензитет на икономическия растеж* (unsubsiding
creatensivity of the economic growth) (общо понятие за неспадащ екстензитет и
неспадащ екстратензитет на растежа) [което е несубкреатензивиране на ико9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж* (unsubcreatensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият креатензитет образуват понятието за непокачващ се креатензитет на икономическия растеж* (unraising creatensivity of the economic growth) (общо понятие за непокачващ се екстензитет и непокачващ се
екстратензитет на растежа) [което е некреатензивиране на икономическия
растеж* (uncreatensivition of the economic growth)].
КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (creatensivity of the
economic growth) (ки) – във:
балансиран креатензитет на икономическия растеж;
безналичен креатензитет на икономическия растеж;
достатъчен креатензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ креатензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен креатензитет на икономическия растеж;
креатензитет на икономическия растеж;
мажоритарен креатензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ креатензитет на икономическия растеж, преобладаващ креатензитет на икономическия растеж);
миноритарен креатензитет на икономическия растеж;
наличен креатензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ креатензитет на икономическия растеж;
нормален креатензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен креатензитет на икономическия растеж);
предимствен креатензитет на икономическия растеж;
преобладаващ креатензитет на икономическия растеж;
субдостатъчен креатензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден креатензитет на икономическия растеж);
субпреобладаващ креатензитет на икономическия растеж;
субутвърден креатензитет на икономическия растеж;
субхипергенен креатензитет на икономическия растеж;
субцялостен креатензитет на икономическия растеж;
суперцялостен креатензитет на икономическия растеж;
утвърден креатензитет на икономическия растеж;
хипергенен креатензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен креатензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен креатензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен креатензитет на икономическия растеж);
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипогенен креатензитет на икономическия растеж;
цялостен креатензитет на икономическия растеж;
частичен креатензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден креатензитет на икономическия растеж.
КРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (creatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за екстензификация на икономическия растеж и екстратензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на креатензивността на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на креатензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване
на креатензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай
(а) се извършва креатензисуфикация на икономическия растеж* (creatensisufication of the economic growth) [което е същото като креатензифициране
на икономическия растеж* (creatensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва креатензидефикация на икономическия растеж* (creatensidefication of the economic growth). Креатензификацията може да се получи
или чрез интензификация на икономическия растеж (съкратено от инкреатензификация на икономическия растеж) (което е покачване на инкреатензивността на икономическия растеж), или чрез субдекреатензификация на
икономическия растеж (което е спадане на декреатензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
КРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (creatensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна креатензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща креатензификация на икономическия растеж;
креатензификация на икономическия растеж;
миноритарна креатензификация на икономическия растеж;
налична креатензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща креатензификация на икономическия растеж;
предимствена креатензификация на икономическия растеж;
преобладаваща креатензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща креатензификация на икономическия растеж;
11

1033

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субутвърдена креатензификация на икономическия растеж;
субхипергенна креатензификация на икономическия растеж;
субцялостна креатензификация на икономическия растеж;
суперцялостна креатензификация на икономическия растеж;
утвърдена креатензификация на икономическия растеж;
хипогеннна креатензификация на икономическия растеж;
цялостна креатензификация на икономическия растеж;
частична креатензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена креатензификация на икономическия растеж.
КРЕАТИВНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ЕКСТЕНЗИВНОСТНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (creative binary typology of the extensitial
economic growth) – вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж.
КРЕАТИВНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (creative binary typology of the extratensitial
economic growth) – вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж.
КРЕАТИВНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (creative binary typology of the economic growth) (*) – типология на икономическия растеж, построена съобразно с креативната бинарна типология
на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж), класификационен критерий на която е креативността (в т.ч. и
ефективността) на факторите на икономическия растеж. Според този критерий при креативната типология се разграничават екстензивност и екстратензивност на икономическия растеж. Екстензивността на икономическия
растеж E е тензивността, формирана от екстензивнотона факторите на растежа (вж. екстензивен фактор на икономическия растеж). Тя е форма на проявление на фитензивността на растежа. Екстратензивността на икономическия растеж H е тензивността, формирана от екстратензивнотона факторите на
растежа (вж. екстратензивен фактор на икономическия растеж). Тя е форма
на проявление на котензивността на растежа. Тяхната сума е равна на единица
(E + H = 1). От своя страна, екстратензивността на растежа съдържа две съставки. Първата съставка се дължи на мащаба на факторите на растежа и затова
е мащабна екстратензивност на икономическия растеж S (същото като мащабна тензивност на икономическия растеж S). Тъй като има количествена
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------природа, първата съставка е количествена екстратензивност на икономическия растеж или още квантиекстратензивност на икономическия растеж S.
Втората съставка се дължи на качеството на факторите на растежа и затова е
качествена екстратензивност на икономическия растеж R или още квалиекстратензивност на икономическия растеж (същото като квалитензивност на
икономическия растеж). Следователно E + H = E + S + R = 1.
Екстратензивността на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия
ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инекстратензивност или просто интензивност на икономическия растеж H + ≡ H > 0 (и е форма на проявление
на инкотензивността на икономическия растеж). Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер
(респ. на темпа на растежа), тя е деекстратензивност или просто детензивност
на икономическия растеж (същото като дезинтензивност на икономическия
растеж) H − ≡ H < 0 (и е форма на проявление на декотензивността на икономическия расткеж). Екстензивността на растежа също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване
на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инекстензивност
на икономическия растеж E + ≡ E > 0 (и е форма на проявление на инфитензивността на икономическия растеж). Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа
на растежа), тя е деекстензивност на икономическия растеж E − ≡ E < 0 (и е
форма на проявление на дефитензивността на икономическия растеж).
Основните позиции на креативната бинарна типология на икономическия
растеж [на примера на положителния икономически растеж (y > 0)] са показани в табл. 1. Неговите разновидности са конституирани според съчетанието
между различните значения (изразени в коефициенти) на екстензивностите E и
екстратензивностите H на растежа, като винаги E + H = 1. Тези значения показват относителните дялове на екстензитетите на икономическия растеж e
и екстратензитетите на икономическия растеж h в неговия темп y. По-долу
са дадени кратки определения на разновидностите на растежа според неговата
креативна бинарна типология (вж. тензивен икономически растеж). Всички
позиции, включени в табл. 1-4, са препратки към основни термини в енциклопедията.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Креативна бинарна типология на положителния икономическия растеж
E>1

E =1

1 > E > 0,5

E = 0,5

0,5 > E > 0

E=0

E<0

H<0

H=0

0 < H < 0,5

H = 0,5

0,5 < H < 1

H=1

H>1

Креативнопреходен

Преобладаващо-екстензивен
Предимноекстензивен

Изцялоекстензивен
Креативноанизотропен
Креативнохипергенен

Креативнонормален

Анизотропноекстензивен

Изцялоекстратензивен
Креативноанизотропен
Креативнонормален

Креативно-изохипогенен

Изотропноекстензивен

Нормалноекстензивен

Креативнопреходен
Креативнопреходен

Изохипогенноекстратензивен

Хетерогенно-екстензивен

Креативнопреходен

Хетерогенно-екстра тензивен

Нормалноекстратензивен

Хипергенноекстратензивен

Хомогенноекстратензивен

Интензивен
Безналично-екстензивен

Инекстензивен
Изцяло-

Анизотропноекстратензивен

Изотропноекстратензивен

Изохипогенноекстензивен

Безналично-екстратензивен

Креативнохипер
генен

Креативнохомогенен

Креативно-хетерогенен

Хомогенноекстензивен
Детензивен

Предимноекстратензивен

Креативно-изотропен

Креативнохомогенен

Хипергенноекстензивен

Креативнопреходен

Преобладаващо-екстратензивен

Предимно-

Креа-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инекстензивен

инекстензивен

тивнопреходен

интензивен

Креативнопреходен

Преобладаващоинекстензивен

интензивен

Преобладаващоинтензивен

Инекстензивен

Деаекстензивен
Деекстензивен

Адиекстензивен
Деаекстратензивен

Интензивен

Детензивен
Хипергенноекстензивен

Адиекстратензивен
Нормалноекстензивен

Хипогенно-екстензивен

Хипогенно-екстратензивен

Нормалноекстратензивен

Хипергенноекстратензивен

E>1

E =1

1 > E > 0,5

E = 0,5

0,5 > E > 0

E=0

E<0

H<0

H=0

0 < H < 0,5

H = 0,5

0,5 < H < 1

H=1

H>1

1. Преобладаващо-екстензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-голяма от 0,5 (E > 0,5) и екстратензивността на растежа е по-малка от 0,5 (H < 0,5). Разновидност е на инекстензивния икономически растеж. Негови разновидности са изцяло-екстензивният икономически
растеж и предимно-екстензивният икономически растеж, хипергенноекстензивният икономически растеж, нормално-екстензивният икономически растеж и изохипогенно-екстензивният икономически растеж, хомогенноекстензивният икономически растеж и хетерогенно-екстензивният икономически растеж изцяло-инекстензивният икономически растеж и предимноинекстензивният икономически растеж. Същото е като преобладаващоинекстензивен икономически растеж.
2. Креативно-преходен икономически растеж – когато екстензивността
на растежа е равна на 0,5 (E = 0,5) и екстратензивността на растежа е равна на
0,5 (H = 0,5). Разновидност е на креативно-изотропния икономически растеж,
креативно-изохипогенния икономически растеж, креативно-хетерогенния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и интензивния
икономически растеж.
3. Преобладаващо-екстратензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от 0,5 (E < 0,5) и екстратензивността на
растежа е по-голяма от 0,5 (H > 0,5). Разновидност е на интензивния икономически растеж. Негови разновидности са изцяло-екстратензивният икономически растеж и предимно-екстратензивният икономически растеж, хипергенно-екстратензивният
икономически
растеж,
нормално-екстратензивният икономически растеж и изохипогенно-екстратензивният икономически растеж, хомогенно-екстратензивният икономически растеж и хетерогенно-екстратензивният икономически растеж, изцяло-интензивният
икономически растеж и предимно-интензивният икономически растеж. Същото е като преобладаващо-интензивен икономически растеж.
4. Изцяло-екстензивен икономически растеж – когато екстензивността на
растежа е не по-малка от единица (E ≥ 1) и екстратензивността на растежа е не
по-голяма от нула (H ≤ 0). Разновидност е на преобладаващо-екстензивния
икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-екстензивният икономически растеж, нормално-екстензивният
икономически растеж, хипергенно-екстензивният икономически растеж и
детензивният икономически растеж. Същото е като хомогенно-екстензивен
икономически растеж и изцяло-инекстензивен икономически растеж.
5. Предимно-екстензивен икономически растеж – когато екстензивността
на растежа е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (1 > E > 0,5) и екстратензивността на растежа е по-голяма от нула по-малка от 0,5 (0 < H < 0,5). Разновидност е на преобладаващо-екстензивния икономически растеж, креативноизотропния икономически растеж, креативно-изохипогенния икономически
растеж, креативно-хетерогенния икономически растеж, изтропноекстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж,
интензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстензивния икономически растеж. Същото е като изохипогенно-екстензивен икономически
растеж, хетерогенно-екстензивен икономически растеж и предимно инекстензивен икономически растеж.
6. Предимно-екстратензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от 0,5 и по-голяма от нула (0,5 > E > 0) и екстратензивността на растежа е по-голяма от 0,5 и по-малка от единица (0,5 < H <
1). Разновидност е на преобладаващо-екстратензивния икономически рас16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж,
креативно-изотропния
икономически
растеж,
креативноизохипогенния икономически растеж, креативно-хетерогенния икономически
растеж, изтропно-екстратензивния икономически растеж, инекстензивния
икономически растеж, интензивния икономически растеж и преобладаващоинтензивния икономически растеж. Същото е като изохипогенноекстратензивен икономически растеж, хетерогенно-екстратензивен икономически растеж, предимно интензивен икономически растеж.
7. Изцяло-екстратензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е не по-голяма от нула (E ≤ 0) и екстратензивността на растежа е
не по-малка от единица (H ≥ 1). Разновидност е на преобладаващоекстратензивния икономически растеж, интензивния икономически растеж
и преобладаващо-интензивния икономически растеж. Негови разновидности
са анизотропно-екстратензивният икономически растеж, нормалноекстратензивният икономически растеж, хипергенно-екстратензивният
икономически растеж и деекстензивният икономически растеж. Същото е
като хомогенно-екстратензивен икономически растеж,и изцяло-интензивен
икономически растеж.
8. Креативно-анизотропен икономически растеж – когато (а) екстензивността на растежа е по-голяма от единица (E > 1) и екстратензивността на растежа е по-малка от нула (H < 0) или (б) екстензивността на растежа е по-малка
от нула (E < 0) и екстратензивността на растежа е по-голяма от единица (H >1)
Разновидност е на креативно-хомогенния икономически растеж. Същото е
като креативно-хипергенен икономически растеж.
9. Креативно-изотропен икономически растеж – когато екстензивността
на растежа е не по-голяма от единица и не по-малка от нула (1 ≥ E ≥ 0) и екстратензивността на растежа е не по-малка от нула и не по-голяма от единица (0
≤ H ≤ 1). Негови разновидности са предимно-екстензивният икономически
растеж, предимно-екстратензивният икономически растеж, креативнонормалният икономически растеж, креативно-изохипогенният икономически
растеж, креативно-хетерогененният икономически растеж, креативнопреходният икономически растеж, изотропно-екстензивният икономически
растеж, изотропно-екстратензивният икономически растеж, нормалноекстензивният икономически растеж, нормално-екстратензивният икономически растеж, изохипогенно-екстензивният икономически растеж, изохипогенно-екстратензивният икономически растеж, хетерогенно-екстензивният
икономически растеж, хетерогенно-екстратензивният икономически рас-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, предимно-инекстензивният икономически растеж и предимноинтензивният икономически растеж.
10. Креативно-хипергенен икономически растеж – когато (а) екстензивността на растежа е по-голяма от единица (E > 1) и екстратензивността на растежа е по-малка от нула (H < 0) или (б) екстензивността на растежа е по-малка
от нула (E < 0) и екстратензивността на растежа е по-голяма от единица (H >1).
Разновидност е на креативно-хомогенния икономически растеж. Същото е
като креативно-анизотропен икономически растеж.
11. Креативно-нормален икономически растеж – когато (а) екстензивността на растежа е равна на единица (E = 1) и екстратензивността на растежа
е равна на нула (H = 0) или (б) екстензивността на растежа е равна на нула (E =
0) и екстратензивността на растежа е равна на единица (H =1). Разновидност е
на креативно-изотропния икономически растеж и креативно-хомогенния
икономически растеж.
12. Креативно-изохипогенен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от нула (1 > E > 0) и екстратензивността на растежа е по-голяма от нула и по-малка от единица (0 < H
< 1). Разновидност е на креативно-изотропния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и интензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-екстензивният икономически растеж, предимно-екстратензивният икономически растеж, преходният икономически растеж, изотропно-екстензивният икономически растеж, изотропноекстратензивният икономически растеж, изохипогенно-екстензивният икономически растеж, изохипогенно-екстратензивният икономически растеж,
хетерогенно-екстензивният икономически растеж, хетерогенно-екстратензивният икономически растеж, предимно-инекстензивният икономически
растеж и предимно-интензивният икономически растеж. Същото е като креативно-хетерогенен икономически растеж.
13. Креативно-хомогенен икономически растеж – когато (а) екстензивността на растежа е не по-малка от единица (E ≥ 1) и екстратензивността на
растежа е не по-голяма от нула (H ≤ 0) или (б) екстензивността на растежа е не
по-голяма от нула (E ≤ 0) и екстратензивността на растежа е не по-малка от
единица (H ≥ 1). Негови разновидности са изцяло-екстензивният икономически растеж, изцяло-екстратензивният икономически растеж, креативноанизотроприят икономически растеж, креативно-изохипогенният икономически растеж, креативно-нормалният икономически растеж, анизотропноекстензивният икономически растеж, анизотропно-екстратензивният ико18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически растеж, хипергенно-екстензивният икономически растеж, хипергенно-екстратензивният икономически растеж, нормално-екстензивният
икономически растеж, нормално-екстратензивният икономически растеж,
хомогенно-екстензивният
икономически
растеж,
хомогенно-екстратензивният икономически растеж, деекстензивният икономически растеж,
декоитензивният икономически растеж, изцяло-екстензивният икономически
растеж и изцяло-екстратензивният икономически растеж.
14. Креативно-хетерогенен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от нула (1 > E > 0) и екстратензивността на растежа е по-голяма от нула и по-малка от единица (0 < H
< 1). Разновидност е на креативно-изотропния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и интензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-екстензивният икономически растеж, предимно-екстратензивният икономически растеж, креативно-преходният икономически растеж, изотропно-екстензивният икономически растеж, изотропно-екстратензивният икономически растеж, изохипогенно-екстензивният
икономически растеж, изохипогенно-екстратензивният икономически растеж, хетерогенно-екстензивният икономически растеж, хетерогенноекстратензивният икономически растеж, предимно-инекстензивният икономически растеж и предимно-интензивният икономически растеж. Същото е
като креативно-изохипогенен икономически растеж.
15. Анизотропно-екстензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-голяма от единица (E > 1) и екстратензивността на растежа е по-малка от нула (H < 0). Разновидност е на преобладаващоекстензивния икономически растеж, изцяло-екстензивния икономически растеж, креативно-анизотропния икономически растеж, креативно-хомогенния
икономически растеж, хомогенно-екстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж, хомогенно-екстензивния икономически
растеж, инекстензивния икономически растеж, изцяло-инекстензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстензивния икономически растеж.
Същото е като хипергенно-екстензивен икономически растеж и детензивен
икономически растеж.
16. Анизотропно-екстратензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от нула (E < 0) и екстратензивността на растежа е по-голяма от единица (H > 1). Разновидност е на преобладаващоекстратензивния икономически растеж, изцяло-екстратензивния икономически растеж, креативно-анизотропния икономически растеж, креативно19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хомогенния икономически растеж, хомогенно-екстратензивния икономически
растеж, интензивния икономически растеж, хомогенно-екстратензивния
икономически растеж, интензивния икономически растеж, изцялокоекстензивния икономически растеж и преобладаващо-коекстензивния икономически растеж. Същото е като хипергенно-екстратензивен икономически
растеж и деекстензивен икономически растеж.
17. Изотропно-екстензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 (1 ≥ E > 0,5) и
екстратензивността на растежа е не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (0 ≤ H <
0,5). Разновидност е на преобладаващо-екстензивния икономически растеж,
креативно-изотропния икономически растеж, инекстензивния икономически
растеж и преобладаващо-инекстензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-екстензивния икономически растеж, нормалноекстензивния икономически растеж, изохипогенно-екстензивния икономически растеж, хетерогенно-екстензивния икономически растеж и предимноинекстензивния икономически растеж.
18. Изотропно-екстратензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (0,5 ≥ E > 0) и
екстратензивността на растежа е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5
(0,5 ≤ H < 1). Разновидност е на преобладаващо-екстратензивния икономически растеж, креативно-изотропния икономически растеж, инекстензивния
икономически растеж и преобладаващо-интензивния икономически растеж.
Негови разновидности са предимно-екстратензивния икономически растеж,
нормално-екстратензивния икономически растеж, изохипогенно-отензивния
икономически растеж, хетерогенно-екстратензивния икономически растеж
и предимно-интензивния икономически растеж.
19. Хипергенно-екстензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-голяма от единица (E > 1) и екстратензивността на растежа е по-малка от нула (H < 0). Разновидност е на преобладаващоекстензивния икономически растеж, изцяло-екстензивния икономически растеж, креативно-анизотропния икономически растеж, креативно-хомогенния
икономически растеж, хомогенно-екстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж, хомогенно-екстензивния икономически
растеж, инекстензивния икономически растеж, изцяло-инекстензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстензивния икономически растеж.
Същото е като анизотропно-екстензивен икономически растеж и детензивен
икономически растеж.
20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------20. Хипергенно-екстратензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от нула (E < 0) и екстратензивността на растежа е по-голяма от единица (H > 1). Разновидност е на преобладаващоекстратензивния икономически растеж, изцяло-екстратензивния икономически растеж, креативно-анизотропния икономически растеж, креативнохомогенния икономически растеж, хомогенно-екстратензивния икономически
растеж, интензивния икономически растеж, хомогенно-екстратензивния
икономически растеж, интензивния икономически растеж, изцялокоекстензивния икономически растеж и преобладаващо-коекстензивния икономически растеж. Същото е като анизотропно-екстратензивен икономически растеж и деекстензивен икономически растеж.
21. Нормално-екстензивен икономически растеж (същото като екстензивен икономически растеж) – когато екстензивността на растежа е равна на
единица (E = 1) и екстратензивността на растежа е равна на нула (H = 0). Разновидност е на преобладаващо-екстензивния икономически растеж, изцялоекстензивния икономически растеж, креативно-изотропния икономически
растеж, креативно-хомогенния икономически растеж, изотропноекстензивния икономически растеж, хомогенно-екстензивния икономически
растеж, инекстензивния икономически растеж, изцяло-инекстензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстензивния икономически растеж.
22. Нормално-екстратензивен икономически растеж (същото като екстратензивен икономически растеж) – когато екстензивността на растежа е
равна на нула (E = 0) и екстратензивността на растежа е равна на единица (H =
10). Разновидност е на преобладаващо-екстратензивния икономически растеж, изцяло-екстратензивния икономически растеж, креативно-изотропния
икономически растеж, креативно-хомогенния икономически растеж, изотропно-екстратензивния икономически растеж, хомогенно-екстратензивния
икономически растеж, интензивния икономически растеж, изцялоинтензивния икономически растеж и преобладаващо-инкоекстензивния икономически растеж.
23. Изохипогенно-екстензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (1 > E > 0,5) и екстратензивността на растежа е по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (0 < H < 0,5).
Разновидност е на преобладаващо-екстензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, креативно-изохипогенния икономически растеж,
креативно-хетерогенния
икономически
растеж,
изотропноекстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстензивния икономически растеж. Същото е като предимно-екстензивен икономически растеж, хетерогенно-екстензивен икономически растеж и предимноинекстензивен икономически растеж.
24. Изохипогенно-екстратензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от 0,5 и по-голяма от 0 (0,5 > E > 0) и екстратензивността на растежа е по-голяма от 0,5 и по-малка от единица (0,5 < H <
1). Разновидност е на преобладаващо-екстратензивния икономически растеж,
креативно-изотропния
икономически
растеж,
креативноизохипогенния икономически растеж, креативно-хетерогенния икономически
растеж, изотропно-екстратензивния икономически растеж, инекстензивния
икономически растеж, интензивния икономически растеж и преобладаващоинтензивния икономически растеж. Същото е като предимно-екстратензивен
икономически растеж, хетерогенно-екстратензивен икономически растеж и
предимно-интензивен икономически растеж.
25. Хомогенно-екстензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е не по-малка от единица (E ≥ 1) и екстратензивността на
растежа е не по-голяма от нула (H ≤ 0). Разновидност е на преобладаващоекстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и
преобладаващо-инекстензивния икономически растеж. Негови разновидности
са
анизотропно-екстензивният
икономически
растеж,
нормалноекстензивният икономически растеж, хипергенно-екстензивният икономически растеж и детензивният икономически растеж. Същото е като изцялоекстензивен икономически растеж и изцяло-инекстензивен икономически
растеж.
26. Хомогенно-екстратензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е не по-голяма от нула (E ≤ 0) и екстратензивността на
растежа е не по-малка от единица (H ≥ 1). Разновидност е на преобладаващоекстратензивния икономически растеж, интензивния икономически растеж
и преобладаващо-интензивния икономически растеж. Негови разновидности
са анизотропно-екстратензивният икономически растеж, нормалноекстратензивният икономически растеж, хипергенно-екстратензивният
икономически растеж и деекстензивният икономически растеж. Същото е
като изцяло-екстратензивен икономически растеж,и изцяло-интензивен икономически растеж.
27. Хетерогенно-екстензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (1 > E > 0,5) и екс22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тратензивността на растежа е по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (0 < H < 0,5).
Разновидност е на преобладаващо-екстензивния икономически растеж, креативно-изотропния икономически растеж, креативно-изохипогенния икономически растеж, креативно-хетерогенния икономически растеж, изотропноекстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж,
интензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстензивния икономически растеж. Същото е като предимно-екстензивен икономически растеж, изохипогенно-екстензивен икономически растеж и предимноинекстензивен икономически растеж.
28. Хетерогенно-екстратензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от 0,5 и по-голяма от 0 (0,5 > E > 0) и екстратензивността на растежа е по-голяма от 0,5 и по-малка от единица (0,5 < H <
1). Разновидност е на преобладаващо-екстратензивния икономически растеж,
креативно-изотропния
икономически
растеж,
креативноизохипогенния икономически растеж, креативно-хетерогенния икономически
растеж, изотропно-екстратензивния икономически растеж, инекстензивния
икономически растеж, интензивния икономически растеж и преобладаващоинтензивния икономически растеж. Същото е като предимно-екстратензивен
икономически растеж, изохипогенно-екстратензивен икономически растеж и
предимно-интензивен икономически растеж.
29. Детензивен икономически растеж (същото като дезинтензивен икономически растеж) – когато екстензивността на растежа е по-голяма от единица (E > 1) и екстратензивността на растежа е по-малка от нула (H < 0). Разновидност е на преобладаващо-екстензивния икономически растеж, изцялоекстензивния икономически растеж, креативно-анизотропния икономически
растеж, креативно-хомогенния икономически растеж, хомогенноекстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж,
хомогенно-екстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически
растеж, изцяло-инекстензивния икономически растеж и преобладаващоинекстензивния икономически растеж. Същото е като анизотропноекстензивен икономически растеж и хипергенно-екстензивен икономически
растеж.
30. Интензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от единица (E < 1) и екстратензивността на растежа е по-голяма
от нула (H > 0). Негови разновидности са преходният икономически растеж,
преобладаващо-екстратензивният
икономически
растеж,
предимноекстратензивният икономически растеж, изцяло-екстратензивният иконо23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически 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-интензивният икономически
растеж и преобладаващо-интензивният икономически растеж.
31. Инекстензивен икономически растеж – когато екстензивността на
растежа е по-голяма от нула (E > 0) и екстратензивността на растежа е помалка от единица (H < 1). Негови разновидности са преходният икономически
растеж, преобладаващо-екстензивният икономически растеж, предимноекстензивният икономически растеж, изцяло-екстензивният икономически
растеж, изотропно-екстензивният икономически растеж, анизотропноекстензивният икономически растеж, изохипогенно-екстензивният икономически растеж, изохипогенно-екстратензивният икономически растеж, нормално-екстензивният икономически растеж, хипергенно-екстензивният икономически растеж, хетерогенно-екстензивният икономически растеж, хетерогенно-екстратензивният
икономически
растеж,
хомогенноекстензивният икономически растеж, детензивният икономически растеж,
изцяло-инекстензивният
икономически
растеж
и
преобладаващоинекстензивният икономически растеж.
32. Деекстензивен икономически растеж – когато екстензивността на
растежа е по-малка от нула (E < 0) и екстратензивността на растежа е поголяма от единица (H > 1). Разновидност е на преобладаващоекстратензивния икономически растеж, изцяло-екстратензивния икономически растеж, креативно-анизотропния икономически растеж, креативнохомогенния икономически растеж, хомогенно-екстратензивния икономически
растеж, интензивния икономически растеж, хомогенно-екстратензивния
икономически растеж, интензивния икономически растеж, изцялоинтензивния икономически растеж и преобладаващо-интензивния икономически растеж. Същото е като анизотропно-екстратензивен икономически
растеж и хипергенно-екстратензивен икономически растеж.
33. Изцяло-инекстензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е не по-малка от единица (E ≥ 1) и екстратензивността на растежа е не по-голяма от нула (H ≤ 0). Разновидност е на преобладаващо24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и
преобладаващо-инекстензивния икономически растеж. Негови разновидности
са
анизотропно-екстензивният
икономически
растеж,
нормалноекстензивният икономически растеж, хипергенно-екстензивният икономически растеж и детензивният икономически растеж. Същото е като хомогенно-екстензивен икономически растеж и изцяло-екстензивен икономически
растеж.
34. Изцяло-интензивен икономически растеж – когато екстензивността на
растежа е не по-голяма от нула (E ≤ 0) и екстратензивността на растежа е не
по-малка от единица (H ≥ 1). Разновидност е на преобладаващоекстратензивния икономически растеж, интензивния икономически растеж
и преобладаващо-интензивния икономически растеж. Негови разновидности
са анизотропно-екстратензивният икономически растеж, нормалноекстратензивният икономически растеж, хипергенно-екстратензивният
икономически растеж и деекстензивният икономически растеж. Същото е
като хомогенно-екстратензивен икономически растеж,и изцяло-екстратензивен икономически растеж.
35. Предимно-инекстензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (1 > E > 0,5) и екстратензивността на растежа е по-голяма от нула по-малка от 0,5 (0 < H < 0,5).
Разновидност е на преобладаващо-екстензивния икономически растеж, креативно-изотропния икономически растеж, креативно-изохипогенния икономически растеж, креативно-хетерогенния икономически растеж, изтропноекстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж,
интензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстензивния икономически растеж. Същото е като изохипогенно-екстензивен икономически
растеж, хетерогенно-екстензивен икономически растеж и предимно екстензивен икономически растеж.
36. Предимно-интензивен икономически растеж – когато екстензивността
на растежа е по-малка от 0,5 и по-голяма от нула (0,5 > E > 0) и екстратензивността на растежа е по-голяма от 0,5 и по-малка от единица (0,5 < H < 1). Разновидност е на преобладаващо-екстратензивния икономически растеж, креативно-изотропния икономически растеж, креативно-изохипогенния икономически растеж, креативно-хетерогенния икономически растеж, изтропноекстратензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж, интензивния икономически растеж и преобладаващо-интензивния икономически растеж. Същото е като изохипогенно-екстратензивен икономичес25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки растеж, хетерогенно-екстратензивен икономически растеж, предимно
екстратензивен икономически растеж.
37. Преобладаващо-инекстензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-голяма от 0,5 (E > 0,5) и екстратензивността на
растежа е по-малка от 0,5 (H < 0,5). Разновидност е на инекстензивния икономически растеж. Негови разновидности са изцяло-екстензивният икономически растеж и предимно-екстензивният икономически растеж, хипергенноекстензивният икономически растеж, нормално-екстензивният икономически растеж и изохипогенно-екстензивният икономически растеж, хомогенноекстензивният икономически растеж и хетерогенно-екстензивният икономически растеж изцяло-инекстензивният икономически растеж и предимноинекстензивният икономически растеж. Същото е като преобладаващоекстензивен икономически растеж.
38. Преобладаващо-интензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от 0,5 (E < 0,5) и екстратензивността на растежа е по-голяма от 0,5 (H > 0,5). Разновидност е на интензивния икономически растеж. Негови разновидности са изцяло-екстратензивният икономически
растеж и предимно-екстратензивният икономически растеж, хипергенноекстратензивният икономически растеж, нормално-екстратензивният икономически растеж и изохипогенно-екстратензивният икономически растеж,
хомогенно-екстратензивният икономически растеж и хетерогенноекстратензивният икономически растеж, изцяло-интензивният икономически растеж и предимно-интензивният икономически растеж. Същото е като
преобладаващо-екстратензивен икономически растеж.
39. Безналично-екстензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е равна на нула (E = 0) и екстратензивността на растежа е
равна на единица (H = 1). Разновидност е на преобладаващо-екстратензивния
икономически растеж, изцяло-екстратензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропноекстратензивния икономически растеж, хомогенно-екстратензивния икономически растеж, интензивния икономически растеж, изцяло-интензивния
икономически растеж и преобладаващо-интензивния икономически растеж.
Същото е като нормално-екстратензивен икономически растеж.
40. Безналично-екстратензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е равна на единица (E = 1) и екстратензивността на растежа е равна на нула (H = 0). Разновидност е на преобладаващо-екстензивния
икономически растеж, изцяло-екстензивния икономически растеж, изотроп26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропноекстензивния икономически растеж, хомогенно-екстензивния икономически
растеж, инекстензивния икономически растеж, изцяло-инекстензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстензивния икономически растеж.
Същото е като нормално-екстензивен икономически растеж.
41. Деаекстензивен икономически растеж – когато екстензивността на
растежа е равна или по-малка от нула (E ≤ 0) и екстратензивността на растежа
е равна или по-голяма от единица (H ≥ 1). Разновидност е на интензивния икономически растеж и преобладаващо-екстратензивния икономически растеж.
Негови разновидности са анизотропно-екстратензивният икономически растеж, нормално-екстратензивният икономически растеж, хипергенноекстратензивният икономически растеж, безналично-екстензивният икономически растеж, деекстензивният икономически растеж. Същото е като изцяло-екстратензивния икономически растеж, хомогенно-екстратензивния
икономически растеж и изцяло-интензивния икономически растеж.
42. Адиекстензивен икономически растеж – когато екстензивността на
растежа е равна или по-голяма от нула (E ≥ 0) и екстратензивността на растежа
е равна или по-малка от единица (H ≤ 1). Негови разновидности са инекстензивният икономически растеж и безналично-екстензивният икономически
растеж , както и разновидностите, които са разновидности на инекстензивния
растеж.
43. Деаекстратензивен икономически растеж – когато екстензивността
на растежа е равна или по-голяма от единица (E ≥ 1) и екстратензивността на
растежа е равна или по-малка от нула (H ≤ 0). Разновидност е на инекстензивния икономически растеж и преобладаващо-екстензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-екстензивният икономически
растеж, нормално-екстензивният икономически растеж, хипергенноекстензивният икономически растеж, безналично-екстратензивният икономически растеж, детензивният икономически растеж. Същото е като изцялоекстензивния икономически растеж, хомогенно-екстензивни икономически
растеж и изцяло-инекстензивният икономически растеж.
44. Адиекстратензивен икономически растеж – когато екстензивността
на растежа е равна или по-малка от единица (E ≤ 1) и екстратензивността на
растежа е равна или по-голяма от нула (H ≥ 0). Негови разновидности са интензивният икономически растеж и безналично-екстратензивният икономически растеж , както и разновидностите, които са разновидности на интензивния растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------45. Хипогенно-екстензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-малка от единица (E < 1) и екстратензивността на растежа е по-голяма от нула (H > 0). Същото е като интензивен икономически
растеж и затова има неговите разновидности.
46. Хипогенно-екстратензивен икономически растеж – когато екстензивността на растежа е по-голяма от нула (E > 0) и екстратензивността на растежа
е по-малка от единица (H < 1). Същото е като инекстензивен икономически
растеж и затова има неговите разновидности.
От тези разновидности се извеждат различни обобщения на понятието за
икономически растеж при креативната бинарна типология, някои от които са
посочени по-долу.
1. Преобладаващо-креатензивен икономически растеж с разновидности
преобладаващо-екстензивният и преобладаващо-екстратензивният икономически растеж.
2. Изцяло-креатензивен икономически растеж с разновидности изцялоекстензивният и изцяло-екстратензивният икономически растеж.
3. Предимно-креатензивен икономически растеж с разновидности предимно-екстензивният и предимно-екстратензивният икономически растеж.
4. Креативно-аизотропен икономически растеж с разновидности креативно-анизотропният и креативно-изотропният икономически растеж.
5. Креативно-хигенен икономически растеж с разновидности креативнохипергенният и креативно-хипогенният икономически растеж.
6. Креативно-хеогенен икономически растеж с разновидности креативнохетерогенният и креативно-хомогенният икономически растеж.
7. Анизотропно-креатензивен икономически растеж с разновидности
анизотропно-екстензивният и анизотропно-екстратензивният икономически
растеж.
8. Изотропно-креатензивен икономически растеж с разновидности изотропно-екстензивният и изотропно-екстратензивният икономически растеж.
9. Аизотропно-екстензивен икономически растеж с разновидности анизотропно-екстензивният и изотропно-екстензивният икономически растеж.
10. Аизотропно-екстратензивен икономически растеж с разновидности
анизотропно-екстратензивният и изотропно-екстратензивният икономически
растеж.
11. Аизотропно-креатензивен икономически растеж с разновидности
анизотропно-креатензивният и изотропно-креатензивният икономически рас-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, респ. с разновидности аизотропно-екстензивният и аизотропноекстратензивният икономически растеж.
12. Хипергенно-креатензивен икономически растеж с разновидности хипергенно-екстензивният и хипергенно-екстратензивният икономически растеж.
13. Нормално-креатензивен икономически растеж с разновидности нормално-екстензивният и нормално-екстратензивният икономически растеж.
14. Хипогенно-креатензивен икономически растеж с разновидности хипогенно-екстензивният и хипогено-екстратензивният икономически растеж.
15. Изохипогенно-креатензивен икономически растеж с разновидности
изохипогенно-екстензивният и изохипогено-екстратензивният икономически
растеж.
16. Хигенно-екстензивен икономически растеж с разновидности хипергенно-екстензивният и хипогенно-екстензивният икономически растеж.
17. Хигенно-екстратензивен икономически растеж с разновидности хипергенно-екстратензивният и хипогенно-екстратензивният икономически растеж.
18. Хигенно-креатензивен икономически растеж с разновидности хипергенно-креатензивният и хипогенно-креатензивният икономически растеж,
респ. с разновидности хигенно-екстензивният и хигенно-екстратензивният
икономически растеж.
19. Хетерогенно-креатензивен икономически растеж с разновидности
хетерогенно-екстензивният и хетерогенно-екстратензивният икономически
растеж.
20. Хомогенно-креатензивен икономически растеж с разновидности хомогенно-екстензивният и хомогенно-екстратензивният икономически растеж.
21. Хеогенно-екстензивен икономически растеж с разновидности хетерогенно-екстензивният и хомогенно-екстензивният икономически растеж.
22. Хеогенно-екстратензивен икономически растеж с разновидности хетерогенно-екстратензивният и хомогенно-екстратензивният икономически растеж.
23. Хеогенно-креатензивен икономически растеж с разновидности хетерогенно-креатензивният и хомогенно-креатензивният икономически растеж,
респ. с разновидности хеогенно-екстензивният и хеогенно-екстратензивният
икономически растеж.
24. Инкреатензивен икономически растеж с разновидности инекстензивен и интензивен икономически растеж, респ. с разновидности изцяло29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инкреатензивният, предимно-инкреатензивният и креативно-преходният икономически растеж.
25. Декреатензивен икономически растеж с разновидности деекстензивният и детензивният икономически растеж.
26. Налично-екстензивен икономически растеж с разновидности инекстензивният и деекстензивният икономически растеж.
27. Налично-екстратензивен икономически растеж с разновидности интензивният и деетензивният икономически растеж.
28. Налично-креатензивен икономически растеж с разновидности налично-екстензивният и налично-екстратензивният икономически растеж, респ. с
разновидности инкреатензивният и декреатензивният икономически растеж.
29. Безналично-креатензивен икономически растеж с разновидности безналично-екстензивният и безналично-екстратензивният икономически растеж.
30. Изцяло-инкреатензивен икономически растеж с разновидности изцяло-инекстензивният и изцяло-интензивният икономически растеж, респ. с разновидности декреатензивният и нормално-креатензивният икономически растеж.
31. Предимно-инкреатензивен икономически растеж с разновидности
предимно-инекстензивният и предимно-интензивният икономически растеж.
32. Преобладаващо-инкреатензивен икономически растеж с разновидности преобладаващо-инекстензивният и преобладаващо-инетензивният
икономически растеж.
33. Деакреатензивен икономически растеж с разновидности деаекстензивният и деаекстратензивният икономически растеж.
34. Адикреатензивен икономически растеж с разновидности адиекстензивният и адиекстратензивният икономически растеж.
Когато се маркира участието на даден тип тензивност, без то пряко да се
съпоставя с участието на другия тип тензивност, тогава се построяват креативни бинарни типологии на икономическия растеж според даденото участие, като се въвежда определението за тензивностен икономически растеж. Разграничават се креативна бинарна типология на екстензивностния икономическия растеж* (creative binary typology of the extensitial economic growth)
(фиг. 2), креативна бинарна типология на екстратензивностния икономическия растеж* (creative binary typology of the extratensitial economic growth)
(фиг. 3) и креативна бинарна типология на креатензивностния икономическия растеж* (creative binary typology of the creatensitial economic growth)
(фиг. 4).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Креативна бинарна типология на екстензивностния положителен икономически
растеж
E>1

E=1

1 > E > 0,5

E = 0,5

0,5 > E > 0

E=0

E<0

Деекстензивностен

Адиекстензивностен

Деаекстензивностен
(субинекстензивностен)
Инекстензивностен

Безналично-екстензивностен

Деекстензивностен

Субутвърдено-екстензивностен
Миноритарноекстензивностен

Утвърдено-екстензивностен

Деаекстензивностен

Субпреобладаваща екстензивност
Непреобладаващоекстензивностен
Преобладаващо-екстензивностен

Цялостноекстензивностен
Суперцялостноекстентзивностен

Хипергенноекстензивностен

Достатъчноцялостноекстензивностен

Балансираноекстензивностен

Миноритарноекстензивностен

Деаекстензивностен
Безналично-екстензивностен

Субцялостно-екстензивностен
Частично-екстензивностен
Частично-утвърденоекстензивностен
Предимноекстензивностен

Балансираноекстензивностен

Миноритарноекстензивностен

Деаекстензивностен

Безналично-екстензивностен

Субхипергенно-екстензивностен
Нормалноекстензивностен

Деекстензивностен

Хипогенно-екстензивностен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хипердостатъчноекстензивностен

Достатъчно-екстензивностен
Достатъчнопреобладаващоекстензивностен

Субдостатъчно-екстензивностен
Непреобладаващоадиекс тензивностен
НедостатъчноАдиекстензивностен

Утвърдено-инекстензивностен
E>1

E=1

1 > E > 0,5

E = 0,5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Креативна бинарна типология на екстратензивностния положителен икономически
растеж
H>1

H=1

1 > H > 0,5

H = 0,5

0,5 > H > 0

H=0

H<0

Детензивностен

Адиекстратензивностен

Деаекстратензивностен
(субинекстратензивностен)
Интензивностен

Безналичноекстратензивностен

Детензивностен

Субутвърдено-екстратензивностен
Миноритарноекстратензивностен

Утвърдено-екстратензивностен

Деаекстратензивностен

Субпреобладаваща екстратензивност
Непреобладаващоекстратензивностен
Преобладаващо-екстратензивностен

Цялостноекстратензивностен
Суперцялостноекстратензивностен

Хипергенноекстратензивностен

Достатъчноцялостноекстратензивностен

Балансираноекстратензивностен

Миноритарноекстратензивностен

Деаекстратензивностен
Безналичноекстратензивностен

Субцялостно-екстратензивностен
Частично-екстратензивностен
Частично-утвърденоекстратензивностен
Предимноекстратензивностен

Балансираноекстратензивностен

Миноритарноекстратензивностен

Деаекстратензивностен

Безналичноекстратензивностен

Субхипергенно-екстратензивностен
Нормалноекстратензивностен

Детензиввностен

Хипогенно-екстратензивностен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хипердостатъчноекстратензивностен

Достатъчно-екстратензивностен
Достатъчнопреобладаващоекстратензивностен

Непреобладаващоадиекстра тензивностен
Недостатъчноадиекстратензивностен

Утвърдено-интензивностен
H>1

H=1

1 > H > 0,5

Субдостатъчно-екстратензивностен

H = 0,5

34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Креативна бинарна типология на креатензивностния положителен икономически
растеж
D>1

D=1

1 > D > 0,5

D = 0,5

0,5 > D > 0

D=0

D<0

Декреатензивностен

Адикреатензивностен

Деакреатензивностен
(субинкреатензивностен)
Инкреатензивностен

Безналичнокреатензивностен

Декреатензивностен

Субутвърдено-креатензивностен
Миноритарно
креатензивностен

Утвърдено-креатензивностен

Деакреатензивност

Субпреобладаващо-креатензивностен
Непреобладаващокреатензивностен
Преобладаващо-креатензивностен

Цялостнокреатензивностен
Суперцялостнокреатензивностен
Хипергеннокреатензивностен

Достатъчноцялостнокреатензивностен

Балансирано креатензивностен

Миноритарно
креатензивностен

Деакреатензивностен
Безналичнокреатензивностен

Субцялостно-креатензивностен
Частично-креатензивностен
Частично-утвърденокреатензивностен
Предимнокреатензивностен

Балансирано креатензивностен

Миноритарно
креатензивностен

Деакреатензивностен
Безналичнокреатензивностен

Субхипергенно-креатензивностен
Нормалнокреатензивностен

Декреатензивностен

Хипогенно-креатензивностен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хипердостатъчнокреатензивностен

Достатъчно-креатензивностен
Достатъчнопреобладаващокреатензивностен

Субдостатъчно-креатензивностен
Непреобладаващоадикреатензивностен
Недостатъчноадикреатензивностен

Утвърдено-инкреатензивностен
D>1

D=1

1 > D > 0,5

D = 0,5

0,5 > D > 0

D=0

Субадикреатензивностен
D<0

Нулево-екстензивностният икономически растеж (E = 0) се определя като
безналично-екстензивностен
икономически
растеж,
а
нулевоекстратензивностният икономически растеж (H = 0) – като безналичноекстратензивностен икономически растеж. Те са разновидности на пообщото понятие за безналично-креатензивностен икономически растеж.
Инекстензивностният и деекстензивностният икономически растеж са разновидности на по-общото понятие за налично-екстензивностен икономически
растеж, интензивностният и детензивностният икономически растеж са разновидности на по-общото понятие за налично-екстратензивностен икономически растеж, и инкреатензивностният и декреатензивностният икономически
растеж са разновидности на по-общото понятие за налично-креатензивностен
икономически растеж.
КРЕАТИВНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА КРЕАТЕНЗИВНОСТНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (creative binary typology of the creatensitial
economic growth) – вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж.
КРЕАТИВНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ТЕНЗИВНОСТТА НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (creative binary typology of the tensity of
economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КРЕАТИВНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ТЕНЗИТЕТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (creative binary typology of the tensivity of economic
growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ДИСПОЗИТИВНОСТ* (creative economic dispositivity) – същото като същностно-стратификационна икономическа креативност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (creative economic
elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която при постоянни
други условия показва с колко процента се променя изходният икономически
ингредиент на някаква икономическа система (наричана ингредиентна икономическа система) при един процент промяна на входния икономически ингредиент на същата система; едно от проявленията и един от измерителите на
ингредиентната икономическа реагируемост, както и разновидност на икономическата еластичност. Същото като еластичност на изходния към входния
икономически ингредиент. Може да се разглежда още като свойство на относителна креативна реагируемост на икономическата система. Представлява
съотношение между пределната икономическа креативност и средната икономическа креативност при разглежданата икономическа система.
Когато се приложи ингредиентната икономическа обратимост, се конституират следните разновидности на креативната икономическа еластичност:
зададена креативна икономическа еластичност, начална креативна икономическа еластичност, инверсна креативна икономическа еластичност. Когато
се приложи ингредиентната икономическа абстрахируемост, се конституират следните разновидности на креативната икономическата еластичност: абстрактна креативна икономическа еластичност, конкретна креативна икономическа еластичност, субстанциална креативна икономическа еластичност, ресурсно-субстанциална креативна икономическа еластичност, възпроизводствена креативна икономическа еластичност, стратификационна
креативна икономическа еластичност, същностно-стратификационна креативна икономическа еластичност, същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа еластичност.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
креативна икономическа еластичност се конституират още и съответстващите
й понятия за креативна консуматорска еластичност* (creative
consumptionary elasticity), креативна стопанска еластичност* (creative
protoeconomic elasticity), креативна пазарно-икономическа еластичност*
(creative marketly-economic elasticity) и креативна финансово-пазарноикономическа еластичност* (creative financially-marketly-economic elasticity).
Общо за всички тях е понятието за креативна поддържаща еластичност*
(creative sustenance /sustaining/ elasticity) (за креативна еластичност при поддържането).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (creative economic
elasticity) (ки) – във:
абстрактна креативна икономическа еластичност;
възпроизводствена креативна икономическа еластичност;
зададена креативна икономическа еластичност;
инверсна креативна икономическа еластичност;
конкретна креативна икономическа еластичност;
креативна икономическа еластичност;
начална креативна икономическа еластичност;
ресурсно-субстанциална креативна икономическа еластичност;
стратификационна креативна икономическа еластичност;
субстанциална креативна икономическа еластичност;
същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа еластичност;
същностно-стратификационна креативна икономическа еластичност.
КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИРАНОСТ* (creative economic substantivity) – същото като субстанциална икономическа креативност.
КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИРАНОСТ (creative economic substantivity) (ки) – във:
възпроизводствена креативна икономическа субстанцираност (същото
като възпроизводствена икономическа креативност);
креативна икономическа субстанцираност (същото като субстанциална
икономическа креативност);
сметна креативна икономическа субстанцираност (същото като ресурсно-субстанциална икономическа креативност).
КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (creative economic sensitivity) – същото като икономическа креативност.
КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (creative economic
sensitivity) (ки) – във:
абстрактна креативна икономическа чувствителност (същото като абстрактна икономическа креативност);
възпроизводствена креативна икономическа чувствителност (същото като възпроизводствена икономическа креативност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зададена креативна икономическа чувствителност (същото като зададена икономическа креативност);
инверсна креативна икономическа чувствителност (същото като инверсна икономическа креативност);
конкретна креативна икономическа чувствителност (същото като конкретна икономическа креативност);
начална креативна икономическа чувствителност (същото като начална
икономическа креативност);
креативна икономическа чувствителност (същото като икономическа
креативност);
пределна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност
(същото като пределна възпроизводствена икономическа креативност);
пределна креативна икономическа чувствителност (същото като пределна икономическа креативност);
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна
икономическа чувствителност (същото като средна същностностратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
пределна същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото като пределна същностно-стратификационна икономическа креативност);
ресурсно-субстанциална креативна икономическа чувствителност (същото като ресурсно-субстанциална икономическа креативност);
средна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност
(същото като средна възпроизводствена икономическа креативност);
средна креативна икономическа чувствителност (същото като средна
икономическа креативност);
средна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна
икономическа чувствителност (същото като средна същностностратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
средна същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна икономическа
креативност);
стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото
като стратификационна икономическа креативност);
субстанциална креативна икономическа чувствителност (същото като
субстанциална икономическа креативност);

39

1061

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратификационна икономическа креативност).
КРЕАТИВНО-АИЗОТРОПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creativelyaisotropic economic growth) (съкратено от anisotropic и isotropic) (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна типология
на икономическия растеж), който e общо понятие за креативно-анизотропния
икономически растеж и креативно-изотропният икономически растеж, които са негови разновидности. Разновидности на креативно-аизотропния растеж
са креативно-аизотропният продуктов икономически растеж* (creativelyaisotropic product economic growth), креативно-аизотропният факторов
икономически растеж* (creatively-aisotropic factor economic growth), креативно-аизотропният полезностен икономически растеж* (creativelyaisotropic utility economic growth), креативно-аизотропният стойностен
икономически растеж* (creatively-aisotropic value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също креативно-аизотропният стационарен икономически
растеж* (creatively-aisotropic stationary economic growth) и креативноаизотропният нестационарен икономически растеж* (creatively-aisotropic
non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и
нестационарен икономически растеж). Вж. тензивен икономически растеж.
КРЕАТИВНО-АНИЗОТРОПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creativelyanisotropic economic growth), креативно-хипергенен икономически растеж,
(*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна
типология на икономическия растеж), който има (а) екстензивност на икономическия растеж по-голяма от единица (E > 1) и екстратензивност на
икономическия растеж по-малка от нула (H < 0) (това е анизотропноекстензивният икономически растеж) или (б) екстензивност на икономическия растеж по-малка от нула (E < 0) и екстратензивност на икономическия
растеж по-голяма от единица (H >1) (това е анизотропно-екстратензивният
икономически растеж), където E + H = 1 (вж. тензивност на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е, че
при смяна на посоката на изменение на тензивността на икономическия растеж
(от намаляване към увеличаване или обратното) свойството му на екстензивен
растеж се сменя със свойството му на екстратензивен растеж или обратното
(вж. икономическа анизотропност). Затова креативно-анизотропният растеж е
общо понатие за анизотропно-екстензивен и анизотропно-екстратензивен икономически растеж. Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на
нейните различни формати. Разновидност е на креативно-хомогенния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на креативно-анизотропния растеж са креативноанизотропният продуктов икономически растеж* (creatively-anisotropic
product economic growth), креативно-анизотропният факторов икономически растеж* (creatively-anisotropic factor economic growth), креативноанизотропният полезностен икономически растеж* (creatively-anisotropic
utility economic growth), креативно-анизотропният стойностен икономически растеж* (creatively-anisotropic value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също креативно-анизотропният стационарен икономически растеж*
(creatively-anisotropic
stationary
economic
growth)
и
креативноанизотропният нестационарен икономически растеж* (creativelyanisotropic non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
КРЕАТИВНО-ИЗОТРОПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creativelyisotropic economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна типология на икономическия растеж), който има
екстензивност на икономическия растеж не по-голяма от единица и не помалка от нула (1 ≥ E ≥ 0) и екстратензивност на икономическия растеж не
по-малка от нула и не по-голяма от единица (0 ≤ H ≤ 1), където E + H = 1 (вж.
тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е, че при смяна на посоката на изменение на тензивността на икономическия растеж (от намаляване към увеличаване или обратното) свойството му на екстензивен (респ. на екстратензивен) растеж се запазва (вж. икономическа изотропност). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са предимно-екстензивният икономически растеж, предимно-екстратензивният
икономически растеж;креативно-нормалният икономически растеж, креатевно-изохипогенниятикономически растеж, креативно-хетерогененният
икономически растеж, креативно-преходният икономически растеж, изотропно-екстензивният икономически растеж, изотропно-екстратензивният
икономически растеж, нормално-екстензивният икономически растеж, нормално-екстратензивният
икономически
растеж,
изохипогенноекстензивният икономически растеж, изохипогенно-екстратензивният икономически растеж, хетерогенно-екстензивният икономически растеж, хетерогенно-екстратензивният
икономически
растеж,
предимноинекстензивният икономически растеж и предимно-инекстратензивният
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на креативно-изотропния растеж са креативноизотропният продуктов икономически растеж* (creatively-isotropic product
economic growth), креативно-изотропният факторов икономически растеж* (creatively-isotropic factor economic growth), креативно-изотропният
полезностен икономически растеж* (creatively-isotropic utility economic
growth), креативно-изотропният стойностен икономически растеж*
(creatively-isotropic value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също креативно-изотропният стационарен икономически растеж* (creatively-isotropic
stationary economic growth) и креативно-изотропният нестационарен икономически растеж* (creatively-isotropic non-stationary economic growth) (вж.
стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
КРЕАТИВНО-ИЗОХИПОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creatively-isohypogeneous economic growth), креативно-хетерогенен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна типология на икономическия растеж), който има екстензивност
на икономическия растеж по-малка от единица и по-голяма от нула (1 > E > 0)
и екстратензивност на икономическия растеж по-голяма от нула и по-малка
от единица (0 < H < 1), където E + H = 1 (вж. тензивност на икономическия
растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е, че
(а) при смяна на посоката на изменение на тензивността на икономическия
растеж (от намаляване към увеличаване или обратното) свойството му на екс42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивен (респ. на екстратензивен) растеж се запазва (вж. икономическа изотропност) и (б) че неговата зададена креатензивност на икономическия растеж (в т.ч. зададена екстензивност на икономическия растеж и зададена
екстратензивност на икономическия растеж) има ниски (под единица) значения (хипозначения). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на
нейните различни формати. Разновидност е на креативно-изотропния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и инекстратензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-екстензивният
икономически растеж, предимно-екстратензивният икономически растеж,
креативно-преходният икономически растеж, изотропно-екстензивният
икономически растеж, изотропно-екстратензивният икономически растеж,
изохипогенно-екстензивният
икономически
растеж,
изохипогенноекстратензивният икономически растеж, хетерогенно-екстензивният икономически растеж, хетерогенно-екстратензивният икономически растеж,
предимно-инекстензивният
икономически
растеж
и
предимноинекстратензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
Разновидности на креативно-изохипогенния растеж са креативноизохипогенният
продуктов
икономически
растеж*
(creativelyisohypogeneous product economic growth), креативно-изохипогенният факторов икономически растеж* (creatively-isohypogeneous factor economic
growth), креативно-изохипогенният полезностен икономически растеж*
(creatively-isohypogeneous
utility
economic
growth),
креативноизохипогенният
стойностен
икономически
растеж*
(creativelyisohypogeneous value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също креативно-изохипогенният стационарен икономически растеж* (creativelyisohypogeneous stationary economic growth) и креативно-изохипогенният
нестационарен икономически растеж* (creatively-isohypogeneous nonstationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
КРЕАТИВНО-НОРМАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creativelynormal economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според
креативната бинарна типология на икономическия растеж), който има (а)
43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензивност на икономическия растеж равна на единица (E = 1) и екстратензивност на икономическия растеж равна на нула (H = 0) (това е нормалноекстензивният икономически растеж) или (б) екстензивност на икономическия растеж равна на нула (E = 0) и екстратензивност на икономическия растеж равна на единица (H =1) (това е нормално-екстратензивният икономически растеж), където E + H = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и
типология на икономическия растеж). Специфичното за него е, че зададената креатензивност на икономическия растеж е винаги равна на единица,
прилежащата креатензивност на икономическия растеж е винаги равна на
нула [във формирането на темпа на икономическия растеж y принос има само един фактор на икономическия растеж – или фиксираният фактор на
икономическия растеж (представляван от екстензивния фактор на икономическия растеж), или допълващият фактор на икономическия растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж)]. Затова той
е общо понятие за екстензивен икономически растеж (същото като нормалноекстензивен растеж) и екстратензивен икономически растеж (същото като
нормално-екстратензивен растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на креативнохомогенния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на креативно-нормалния растеж са креативнонормалният продуктов икономически растеж* (creatively-normal product
economic growth), креативно-нормалният факторов икономически растеж* (creatively-normal factor economic growth), креативно-нормалният полезностен икономически растеж* (creatively-normal utility economic growth),
креативно-нормалният стойностен икономически растеж* (creativelynormal value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен
икономически растеж). Негови разновидности са също креативнонормалният стационарен икономически растеж* (creatively-normal stationary economic growth) и креативно-нормалният нестационарен икономически растеж* (creatively-normal non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
КРЕАТИВНО-ПРЕХОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creativelytransitional economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според креативната бинарна типология на икономическия растеж), който
44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------има екстензивност на икономическия растеж равна на 0,5 (това е балансираната екстензивност на икономическия растеж), и екстратензивност на икономическия растеж равна на 0,5 (това е балансираната екстратензивност на
икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на фиксирания фактор на
икономическия растеж (представляван от екстензивния фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента E = 0,5) във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) е еднаква (изравнена) с ролята на допълващия фактор на икономическия
растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента H = 0,5), където E + H = 1 (вж.
фактори на икономическия растеж). Той е преходен между преобладаващоекстензивния икономически растеж и преобладаващо-екстратензивния икономически растеж, между предимно-екстензивния икономически растеж и
предимно-екстратензивния икономически растеж, между изотропноекстензивния икономически растеж и изотропно-екстратензивния икономически растеж, между изохипогенно-екстензивния икономически растеж и
изохипогенно екстратензивния икономически растеж, между хетерогенноекстензивния икономически растеж и хетерогенно-екстратензивния икономически растеж. Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на
нейните различни формати. Разновидност е на креативно-изотропния икономически растеж, креативно-изохипогенния икономически растеж, креативно-хетерогенния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и инекстратензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на креативно-преходния растеж са креативнопреходният продуктов икономически растеж* (creatively-transitional product
economic growth), креативно-преходният факторов икономически растеж*
(creatively-transitional factor economic growth), креативно-преходният полезностен икономически растеж* (creatively-transitional utility economic
growth), креативно-преходният стойностен икономически растеж* (creatively-transitional value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също креативно-преходният стационарен икономически растеж* (creatively-transitional
stationary economic growth) и креативно-преходният нестационарен иконо45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически растеж* (creatively-transitional non-stationary economic growth) (вж.
стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
КРЕАТИВНОСТ (creativity) (кд) – във:
абстрактна икономическа креативност;
възпроизводствена икономическа креативност;
зададена икономическа креативност;
икономическа креативност;
инверсна икономическа креативност;
конкретна икономическа креативност;
начална икономическа креативност;
пределна възпроизводствена икономическа креативност;
пределна икономическа креативност;
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност;
пределна същностно-стратификационна икономическа креативност;
ресурсно-субстанциална икономическа креативност;
средна възпроизводствена икономическа креативност;
средна икономическа креативност;
средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа
креативност;
средна същностно-стратификационна икономическа креативност;
стратификационна икономическа креативност;
субстанциална икономическа креативност;
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност;
същностно-стратификационна икономическа креативност.
КРЕАТИВНОСТ НА ВХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(creativity of the input economic ingredient) (*) – общо понятие за изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като начална изходна
креативност на входния икономически ингредиент) и входна креативност на
входния икономически ингредиент (същото като инверсна входна креативност
на входния икономически ингредиент). Вж. икономическа креативност.
КРЕАТИВНОСТ НА ВХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(creativity of the input economic ingredient) (ки) – във:
входна креативност на входния икономически ингредиент;
46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходна креативност на входния икономически ингредиент;
инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като входна креативност на входния икономически ингредиент);
креативност на входния икономически ингредиент;
начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като изходна креативност на входния икономически ингредиент);
пределна входна креативност на входния икономически ингредиент;
пределна изходна креативност на входния икономически ингредиент;
пределна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като пределна входна креативност на входния икономически ингредиент);
пределна креативност на входния икономически ингредиент;
пределна начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като пределна изходна креативност на входния икономически
ингредиент);
средна входна креативност на входния икономически ингредиент;
средна изходна креативност на входния икономически ингредиент;
средна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като средна входна креативност на входния икономически ингредиент);
средна креативност на входния икономически ингредиент;
средна начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като средна изходна креативност на входния икономически ингредиент).
КРЕАТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ (creativity of the
economic ingredient) (ки) – във:
входна креативност на входния икономически ингредиент;
инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като входна креативност на входния икономически ингредиент);
креативност на входния икономически ингредиент;
пределна входна креативност на входния икономически ингредиент;
пределна изходна креативност на входния икономически ингредиент;
пределна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като пределна входна креативност на входния икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като пределна изходна креативност на входния икономически
ингредиент);
средна входна креативност на входния икономически ингредиент;
средна изходна креативност на входния икономически ингредиент;
средна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като средна входна креативност на входния икономически ингредиент);
средна начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като средна изходна креативност на входния икономически ингредиент).
КРЕАТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДОР (creativity of the
economic ingredor) (ки) – във:
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).
КРЕАТИВНО-ХЕОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creativelyheogeneous economic growth) (съкратено от heterogeneous и homogeneous) (*) –
разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна типология на икономическия растеж), който e общо понятие за креативно48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хетерогенен икономически растеж и креативно-хомогенен икономически
растеж, които са негови разновидности. Разновидности на креативнохеогенния растеж са креативно-хеогенният продуктов икономически растеж* (creatively-heogeneous product economic growth), креативно-хеогенният
факторов икономически растеж* (creatively-heogeneous factor economic
growth), креативно-хеогенният полезностен икономически растеж* (creatively-heogeneous utility economic growth), креативно-хеогенният стойностен икономически растеж* (creatively-heogeneous value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също креативно-хеогенният стационарен икономически
растеж* (creatively-heogeneous stationary economic growth) и креативнохеогенният нестационарен икономически растеж* (creatively-heogeneous
non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и
нестационарен икономически растеж). Вж. тензивен икономически растеж.
КРЕАТИВНО-ХЕТЕРОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creativelyheterogeneous economic growth), креативно-изохипогенен икономически
растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната
бинарна типология на икономическия растеж), който има екстензивност на
икономическия растеж по-малка от единица и по-голяма от нула (1 > E > 0) и
екстратензивност на икономическия растеж по-голяма от нула и по-малка от
единица (0 < H < 1), където E + H = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е че
едновременно има разнородно положително участие на различни фактори на
икономическия растеж във формирането на темпа на икономическия растеж
y – на фиксирания фактор на икономическия растеж (представляван от екстензивния фактор на икономическия растеж), представено от екстензивността на растежа, и на допълващия фактор на икономическия растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж), представено от
екстратензивността на растежа. Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на креативноизотропния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и
инекстратензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-екстензивният икономически растеж, предимно-екстратензивният икономически растеж, преходният икономически растеж, изотропно49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензивният икономически растеж, изотропно-екстратензивният икономически растеж, изохипогенно-екстензивният икономически растеж, изохипогенно-екстратензивният
икономически
растеж,
хетерогенноекстензивният икономически растеж, хетерогенно-екстратензивният икономически растеж, предимно-инекстензивният икономически растеж и предимно-инекстратензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на креативно-хетерогенния растеж са креативнохетерогенният продуктов икономически растеж* (creatively-heterogeneous
product economic growth), креативно-хетерогенният факторов икономически растеж* (creatively-heterogeneous factor economic growth), креативнохетерогенният
полезностен
икономически
растеж*
(creativelyheterogeneous utility economic growth), креативно-хетерогенният стойностен икономически растеж* (creatively-heterogeneous value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също креативно-хетерогенният стационарен икономически растеж* (creatively-heterogeneous stationary economic growth) и креативно-хетерогенният нестационарен икономически растеж* (creativelyheterogeneous non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
КРЕАТИВНО-ХИГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creativelyhygeneous economic growth) (съкратено от hypergeneous и hypogeneous) (*) –
разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна типология на икономическия растеж), който e общо понятие за креативнохипергенен икономически растеж и креативно-хипогенен икономически растеж, които са негови разновидности. Разновидности на креативно-хигенния
растеж са креативно-хигенният продуктов икономически растеж* (creatively-hygeneous product economic growth), креативно-хигенният факторов
икономически растеж* (creatively-hygeneous factor economic growth), креативно-хигенният полезностен икономически растеж* (creatively-hygeneous
utility economic growth), креативно-хигенният стойностен икономически
растеж* (creatively-hygeneous value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са
също креативно-хигенният стационарен икономически растеж* (crea50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tively-hygeneous stationary economic growth) и креативно-хигенният нестационарен икономически растеж* (creatively-hygeneous non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж). Вж. тензивен икономически растеж.

КРЕАТИВНО-ХИПЕРГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creativelyhyperogeneous economic growth), креативно-анизотропен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна типология на икономическия растеж), който има (а) екстензивност на
икономическия растеж по-голяма от единица (E > 1) и екстратензивност на
икономическия растеж по-малка от нула (H < 0) (това е хипергенноекстензивният икономически растеж) или (б) екстензивност на икономическия растеж по-малка от нула (E < 0) и екстратензивност на икономическия
растеж по-голяма от единица (H >1) (това е хипергенно-екстратензивният
икономически растеж), където E + H = 1 (вж. тензивност на икономическия
растеж и типология на икономическия растеж). Затова креативноанизотропният растеж е общо понатие за хипергенно-екстензивен и хирергенно-екстратензивен икономически растеж. Специфичното за него е, че неговата
зададена креатензивност на икономическия растеж (в т.ч. зададена екстензивност на икономическия растеж и зададена екстратензивност на икономическия растеж) има високи (над единица) значения (хиперзначения). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на креативно-хомогенния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на креативно-хипергенния растеж са креативнохипергенният продуктов икономически растеж* (creatively-hyperogeneous
product economic growth), креативно-хипергенният факторов икономически
растеж* (creatively-hyperogeneous factor economic growth), креативнохипергенният
полезностен
икономически
растеж*
(creativelyhyperogeneous utility economic growth), креативно-хипергенният стойностен
икономически растеж* (creatively-hyperogeneous value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също креативно-хипергенният стационарен икономически растеж* (creatively-hyperogeneous stationary economic growth) и креативно-хипергенният нестационарен икономически растеж* (creatively51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------hyperogeneous non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).

КРЕАТИВНО-ХИПОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creativelyhypogeneous economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според креативната бинарна типология на икономическия растеж), който e
общо понятие за хипогенно-екстензивният икономически растеж и хипогенно-екстензивният икономически растеж, които са негови разновидности;
икономически растеж, зададената креатензивност на икономическия растеж
(зададената екстензивност на икономическия растеж или зададената коитензивност на икономическия растеж) на който е по-малка от единица. Разновидности на креативно-хипогенния растеж са креативно-хипогенният
продуктов икономически растеж* (creatively-hypogeneous product economic
growth), креативно-хипогенният факторов икономически растеж* (creatively-hypogeneous factor economic growth), креативно-хипогенният полезностен икономически растеж* (creatively-hypogeneous utility economic
growth), креативно-хипогенният стойностен икономически растеж* (creatively-hypogeneous value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също креативно-хипогенният стационарен икономически растеж* (creativelyhypogeneous stationary economic growth) и креативно-хипогенният нестационарен икономически растеж* (creatively-hypogeneous non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж). Вж. тензивен икономически растеж.
КРЕАТИВНО-ХОМОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (creativelyhomogeneous economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според креативната бинарна типология на икономическия растеж), който
има (а) екстензивност на икономическия растеж не по-малка от единица (E ≥
1) и екстратензивност на икономическия растеж не по-голяма от нула (H ≤
0), или (б) екстензивност на растежа не по-голяма от нула (E ≤ 0) и екстратензивност на растежа не по-малка от единица (H ≥ 1),където E + H = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж).
Специфичното за него е че има еднородно положително участие на фактори
на икономическия растеж във формирането на темпа на икономическия растеж y – или само на фиксирания фактор на икономическия растеж (предс52

1074

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тавляван от екстензивния фактор на икономическия растеж), представено от
екстензивността на растежа, и или само на допълващия фактор на икономическия растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия
растеж), представено от екстратензивността на растежа. Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са изцяло-екстензивният икономически растеж, изцялоекстратензивният икономически растеж, креативно-анизотроприят икономически растеж, креативно-изохипогенният икономически растеж, креативно-нормалният икономически растеж, анизотропно-екстензивният икономически растеж, анизотропно-екстратензивният икономически растеж,
хипергенно-екстензивният
икономически
растеж,
хипергенноекстратензивният икономически растеж, нормално-екстензивният икономически растеж, нормално-екстратензивният икономически растеж, хомогенно-екстензивният икономически растеж, хомогенно-екстратензивният икономически растеж, деекстензивният икономически растеж, декоитензивният икономически растеж, изцяло-екстензивният икономически растеж и изцяло-екстратензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
Разновидности на креативно-хомогенния растеж са креативнохомогенният продуктов икономически растеж* (creatively-homogeneous
economic growth), креативно-хомогенният факторов икономически растеж* (creatively-homogeneous factor economic growth), креативнохомогенният полезностен икономически растеж* (creatively-homogeneous
utility economic growth), креативно-хомогенният стойностен икономически
растеж* (creatively-homogeneous value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са
също креативно-хомогенният стационарен икономически растеж* (creatively-homogeneous stationary economic growth) и креативно-хомогенният
нестационарен икономически растеж* (creatively-homogeneous nonstationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
КРЕДИТ (credit) (кд) – във:
вътрешен кредит (в межд.);
евровалутен кредит (в межд.);
53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------избирателен контрол върху кредита (в макр.);
стендбай кредит (в межд.).
КРЕДИТЕН МУЛТИПЛИКАТОР (credit multiplier) (ки) – във:
евровалутни кредитни мултипликатори (в межд.);
общ евровалутен кредитен мултипликатор (в межд.);
опростен евровалутен кредитен мултипликатор (в межд.).
КРЕДИТЕН МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС (credit-multiplier process)
(ки) – във:
общ евровалутен кредитен мултипликационен процес (в межд.);
опростен евровалутен кредитен мултипликационен процес (в межд.).
КРЕДИТЕН ПАЗАР (credit market) (в макр.) – същото като паричен пазар (в
макр.).
КРЕДИТЕН СЪЮЗ (credit union) (в макр.) – кооперативна финансова организация на лица с близка професионална принадлежност или пък имащи някакви
общи материални интереси. Неговите активи се състоят предимно в предоставянето на потребителски и индивидуални заеми на членовете на съюзите. Кредитните съюзи могат да откриват т.нар. чекови сметки на разчетни разходи
(share-draft accounts) (в макр.).
КРЕДИТИРАНЕ (lending) (кд) – във:
принудително външно кредитиране (в межд.).
КРЕДИТНА ЕКСПАНЗИЯ (credit expansion) (ки) – във:
вътрешнокредитна парична експанзия (в межд.).
КРЕДИТНА ЕКСПОЗИЦИЯ (credit exposure) (в межд.) – множество от открити (неуредени от кредитополучателите) кредитни позиции на банката кредиторка по външния дълг (в межд.).
КРЕДИТНА ИНФЛАЦИЯ (credit inflation) (в макр.) – понятие, използувано
от Торщайн Б. Веблен [вж. теория Т. Веблен за бизнес цикъла (в макр.)] с което
се означава масово искане от страна на заемодателите за погасяване на кредитите. Особено силно тя се проявява при върха на икономическия цикъл, когато
кредиторите се опасяват, че разривът между паричната и реалната оценка на
капитала е станал опасно голям.
54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРЕДИТНА ПАРИЧНА ЕКСПАНЗИЯ (credit monetary expansion) (ки) – във:
вътрешнокредитна парична експанзия (в межд.).
КРЕДИТНА ПАРИЧНА РЕСТРИКЦИЯ (credit monetary restriction) (ки) –
във:
вътрешнокредитна парична рестрикция (в межд.).
КРЕДИТНА РЕСТРИКЦИЯ (credit restriction) (ки) – във:
вътрешнокредитна парична рестрикция (в межд.).
КРЕДИТНИ ПАРИ (fiduciary money) (в макр.), банкови пари (в макр.), –
форма на безналични пари в качеството им на средство за обръщение (в
макр.).
КРЕДИТНО БЮДЖЕТНО РАВНОВЕСИЕ (credit budget equilibrium) (в
макр.) – разновидност на аритметичното бюджетно равновесие (в макр.) на
държавния бюджет (в макр.). При кредитната концепция за разчетното равновесие бюджетното салдо се изчислява като разлика между между всички текущи и имуществени приходи и разходи, а настъпилите изменения в задлъжнялостта на бюджета и измененията в състоянието на паричните ресурси на
бюджета, настъпили в резултат на парични натрупвания от предходни бюджетни периоди, представляват елементи, които балансират или още финансират така полученото бюджетно салдо.
КРЕДИТНО РАВНОВЕСИЕ (credit equilibrium) (ки) – във:
кредитно бюджетно равновесие (в макр.).
КРЕДИТНО-ЕДНОСТРАННА ЕКСПАНЗИЯ (creditly-uniform monetary
expansion) (ки) – във:
вътрешнокредитно-едностранна парична експанзия (в межд.).
КРЕДИТНО-ЕДНОСТРАННА ПАРИЧНА ЕКСПАНЗИЯ (creditly-uniform
monetary expansion) (ки) – във:
вътрешнокредитно-едностранна парична експанзия (в межд.).
КРЕДИТНО-ЕДНОСТРАННА ПАРИЧНА РЕСТРИКЦИЯ (creditly-uniform
monetary restriction) (ки) – във:
вътрешнокредитно-едностранна парична рестрикция (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРЕДИТНО-ЕДНОСТРАННА РЕСТРИКЦИЯ (creditly-uniform restriction)
(ки) – във:
вътрешнокредитно-едностранна парична рестрикция (в межд.).
КРЕДИТНО-ПАРИЧНИ ТЕОРИИ ЗА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (credit-monetary
theories of business cycle) (в макр.) – докейнсианска икономически теории, които търсят основните причини за формирането на бизнес цикъла (в макр.) (и
изобщо на икономическия цикъл) в кредитно-паричните отношения и в които
активна роля заемат кредитът, паричният капитал, цените и лихвеният процент. Към представителите на тази теории в по-голяма или в по-малка степен и
с различни нюанси се причисляват такива изтъкнати икономисти като Торщайн Веблен [вж. теория Т. Веблен за бизнес цикъла (в макр.)], Кнут Уиксел
[вж. теория К. Виксел за бизнес цикъла (в макр.)], Ерик Линдал [вж. теория Е.
Линдал за бизнес цикъла (в макр.)], Фридрих фон Хаек [вж. теория на Фридрих
фон Хаек за бизнес цикъла (в макр.)] и други.
КРЕДИТНО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ДВУСТРАННА ЕКСПАНЗИЯ (creditlypredominant biform expansion) (ки) – във:
вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична експанзия (в
межд.).
КРЕДИТНО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ДВУСТРАННА ПАРИЧНА ЕКСПАНЗИЯ (creditly-predominant biform monetary expansion) (ки) – във:
вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична експанзия (в
межд.).
КРЕДИТНО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ДВУСТРАННА ПАРИЧНА РЕСТРИКЦИЯ (creditly-predominant biform monetary restriction) (ки) – във:
вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.).
КРЕДИТНО-ПРЕОБЛАДАВАЩА
ДВУСТРАННА
РЕСТРИКЦИЯ
(creditly-predominant biform restriction) (ки) – във:
вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.).
КРЕДИТНО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ЕКСПАНЗИЯ (creditly-predominant expansion) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична експанзия (в
межд.).
КРЕДИТНО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ПАРИЧНА ЕКСПАНЗИЯ (creditlypredominant monetary expansion) (ки) – във:
вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична експанзия (в
межд.).
КРЕДИТНО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ПАРИЧНА РЕСТРИКЦИЯ (creditlypredominant monetary restriction) (ки) – във:
вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.).
КРЕДИТНО-ПРЕОБЛАДАВАЩА РЕСТРИКЦИЯ (creditly-predominant
restriction) (ки) – във:
вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.).
КРИВА (curve) (същото като крива линия) (кд) – във:
битруфизна продуктова изоквантна икономическа крива (вж.: /1/ нулев екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, /2/ отрицателен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, /3/
положителен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж).
външнотърговска крива на безразличието (в межд.);
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” (в
микр.);
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” по
Слуцки, Е. (в микр.);
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” по
Хикс, Дж. (в микр.);
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене (в микр.);
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Слуцки, Е. (в
микр.);
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Хикс, Дж. (в
микр.);
експортноопределена външнотърговска крива на безразличието (в
межд.);
експортноопределена офертна крива (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------импортноопределена външнотърговска крива на безразличието (в
межд.);
импортноопределена офертна крива (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените – номинален валутен курс при относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените – номинален валутен курс при постоянна реална парична маса и при относителен продуктов паритет” (в
межд.);
крива “абсолютно равнище на цените – номинален лихвен процент при
относителен комплексен паритет” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените – номинален лихвен процент при
постоянна номинална парична маса” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените – номинален лихвен процент при
постоянна реална парична маса” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените – реален валутен курс според продуктовия пазар при относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените – реален валутен курс според продуктовия пазар” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените – темп на инфлацията” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – номинален валутен курс при относителен финансов паритет” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – номинален лихвен процент” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – реален валутен
курс според финансовия пазар” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – реален валутен
курс според финансовия пазар при относителен финансов паритет” (в
межд.);
крива “инвестиции – спестявания при относителен комплексен паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – автономно продуктово търсене с включен износ при относителен комплексен паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – автономно продуктово търсене с включен износ при относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на паричния пазар и относителен финансов паритет” (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на продуктовия пазар и при относителен комплексен паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на продуктовия пазар и относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – износ при относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – номинален лихвен процент” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – норма на очаквания доход от депозити
в чуждестранна валута” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – норма на очаквания доход от продукти
в чуждестранна валута” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – очакван темп на инфлацията” (в
межд.);
крива “номинален валутен курс – реален валутен курс според продуктовия пазар при относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – реален валутен курс според финансовия
пазар при относителен финансов паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – спекулативно търсене на пари в реално
изражение” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – темп на инфлацията” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – трансакционно търсене на пари в реално изражение” (в межд.);
крива “номинален лихвен процент – автономно продуктово търсене с
включен износ” (в межд.);
крива “номинален лихвен процент – автономно продуктово търсене с
включен износ при относителен комплексен паритет” (в межд.);
крива “номинален лихвен процент – инвестиционно търсене” (в макр.);
крива “равновесие на продуктовия пазар – равновесие на паричния пазар”
(в межд.) (същото като крива “абсолютно равнище на цените – номинален
лихвен процент при постоянна номинална парична маса” (в межд.));
крива BP (в межд.);
крива EYPF-BPEY (в межд.);
крива IS в затворена икономика (в межд.);
крива IS в опростения модел на Кейнс, Дж. (в макр.);
крива IS в отворена икономика (в межд.);
крива IS-BP (в межд.);
крива J (джей-крива) (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на валутнопазарното равновесие според продуктовия пазар (в
межд.) (същото като крива “номинален валутен курс – темп на инфлацията”
(в межд.));
крива на външното макроикономическо равновесие (в межд.);
крива на външното равновесие (в межд.);
крива на външното равновесие по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
крива на вътрешното макроикономическо равновесие (в межд.);
крива на вътрешното равновесие по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
крива на Дорнбуш, Р., на равновесието на паричния пазар (в межд.);
крива на Дорнбуш, Р., на равновесието на продуктовия пазар (в межд.);
крива на импортното предлагане (в межд.);
крива на комплексното продуктовопазарно и платежнобалансово равновесие (в межд.) (същото като крива IS-BP (в межд.));
крива на Лафер, А., на редукцията на външния дълг (в межд.) (същото като крива на пазарната стойност на външния дълг (в межд.));
крива на макроикономическото паричнопазарното равновесие (в макр.);
крива на националното предлагане (в межд.);
крива на националното търсене (в межд.);
крива на нетния отлив на капитал по баланса на капиталовите операции
в реално изражение (в межд.);
крива на нетния приток на капитал в реално изражение (в межд.) (същото като крива на нетното предлагане на капитал в реално изражение по баланса на капиталовите операции (в межд.));
крива на нетното предлагане на капитал в реално изражение по баланса
на капиталовите операции (в межд.);
крива на нетното предлагане на капитал по баланса на капиталовите
операции по отношение на номиналния лихвен процент (в межд.);
крива на нетното търсене на валута по баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като крива на нетното търсене на капитал по баланса
на капиталовите операции (в межд.));
крива на нетното търсене на капитал по баланса на капиталовите операции (в межд.);
крива на общото предлагане на валута по баланса на текущите операции
и баланса на операциите по официалните резерви (в межд.);

60

1082

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на общото търсене на валута по балансите на текущите и капиталовите операции (в межд.);
крива на относителния продуктов паритет (в межд.) (същото като крива
“номинален валутен курс – темп на инфлацията” (в межд.));
крива на относителния финансов паритет (в межд.) (същото като крива
“номинален валутен курс – номинален лихвен процент” (в межд.));
крива на платежния баланс (в межд.) (същото като крива BP (в макр.));
крива на платежнобалансовото равновесие (в межд.) (същото като крива
BP (в межд.));
крива на постоянната равновесна маса на местните ценни книги при
постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги
при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на постоянната реална равновесна парична маса при постоянен
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на предлагането на валута по баланса на текущите операции (в
межд.);
крива на предлагането на евровалута (в межд.);
крива на предлагането на евровалутни депозити (в межд.);
крива на предлагането на евровалутни заеми (в межд.);
крива на предлагането на местни активи в реално изражение (в межд.);
крива на предлагането на местните ценни книги в зависимост от лихвения процент (в межд.);
крива на предлагането на местните ценни книги в зависимост от цената
на ценните книги (в межд.);
крива на предлагането на чуждестранните ценни книги в зависимост от
валутния курс (в межд.);
крива на равновесието на местния пазар на местните ценни книги (в
межд.) (същото като крива на постоянната равновесна маса на местните
ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.));
крива на равновесието на местния пазар на чуждестранните ценни книги
(в межд.);
крива на спекулативното търсене на пари в реално изражение в зависимост от номиналния лихвен процент (в межд.);
крива на търсенето на валута по баланса на текущите операции (в
межд.);
крива на търсенето на евровалута (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на търсенето на евровалутни депозити (в межд.);
крива на търсенето на евровалутни заеми (в межд.);
крива на търсенето на местните ценни книги в зависимост от лихвения
процент (в межд.);
крива на търсенето на местните ценни книги в зависимост от цената на
ценните книги (в межд.);
крива на търсенето на чуждестранните ценни книги в зависимост от
валутния курс (в межд.);
макроикономическа крива на безразличието (в макр.);
отрицателна крива на външното равновесие по отношение на паричната
и бюджетната политика (в межд.);
офертна крива (в межд.);
положителна крива на външното равновесие по отношение на паричната
и бюджетната политика (в межд.);
преместване на кривата IS в отворена икономика (в межд.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане (в микр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Слуцки, Е.
(в микр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Хикс, Дж.
(в микр.);
производствена крива (в межд.);
сравнителноеластична отрицателна крива на външното равновесие по
отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
сравнително-еластична положителна крива на външното равновесие по
отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
сравнително-нееластична отрицателна крива на външното равновесие
по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
сравнително-нееластична положителна крива на външното равновесие
по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
сравнително-неутралноеластична отрицателна крива на външното равновесие по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
сравнително-неутралноеластична положителна крива на външното равновесие по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.).
Вж. термините, започващи с “крива”.
КРИВА BP (BP-curve) (в межд.), крива на платежния баланс (в межд.),
крива на платежнобалансовото равновесие (в межд.), – крива икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------линия с положителен наклон, задаваща всички варианти на съотношения между номиналния лихвен процент (в макр.) и реалния брутен вътрешен продукт
(в макр.), при които има равновесие на платежния баланс по основни операции (в межд.) [на общия платежен баланс (в межд.)]. Вж. равновесен платежен баланс по основни операции (в межд.).
КРИВА EYPF-BPEY* (EYPf-BPEY-curve) (в межд.) (*) – крива икономическа
линия с положителен наклон, разположена в пространството на зависимостите
между номиналния валутен курс (в макр.) на чуждестранната парична единица
[на чуждестранната валута (в межд.)] и реалния брутен вътрешен продукт
(в макр.), на всяка точка на която има едновременно равновесие на общия
платежен баланс (в межд.) и равновесие на продуктовия пазар (в межд.).
КРИВА IS (IS-curve) (в макр.), крива “инвестиции – спестявания” (в
макр.), – множество от точки под формата на крива икономическа линия с отрицателен наклон, изразяващи всички варианти на съответствие между реалния равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.) и номиналния пазарен лихвен процент (в макр.) [при нулев темп на инфлацията (в макр.)], при които
има равенство между реалното разширено изтичане на доход (в макр.) и реалните разширени инжекции (в макр.). Тя е една от разновидностите на кривата
на продуктовопазарното равновесие (в межд.).
КРИВА IS (IS-curve) (ки) – във:
крива IS (в макр.);
крива IS в затворена икономика (в межд.);
крива IS в опростения модел на Кейнс, Дж. (в макр.);
крива IS в отворена икономика (в межд.);
крива IS при автономно продуктово търсене с включен износ (в макр.);
крива IS при автономно продуктово търсене с включени инвестиции (в
макр.);
крива IS при автономно продуктово търсене с включени инвестиции и наличие на автономно потребление (в макр.);
крива IS при автономно продуктово търсене с включени инвестиции и
отсъствие на автономно потребление (в макр.);
крива IS при автономно продуктово търсене с включени правителствени
разходи (в макр.);
преместване на кривата IS в отворена икономика (в межд.).
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА IS В ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИКА (IS-curve in closed economy) (в
межд.) – крива IS (в макр.), при която изтичането на доход е равно на сумата
от спестяванията (в макр.) и нетния данък (в межд.), а инжекциите (в макр.)
– на сумата от независимите инвестиции (в макр.) на бизнеса и правителствените разходи (в макр.).
КРИВА IS В ОПРОСТЕНИЯ МОДЕЛ НА КЕЙНС, ДЖ. (IS-curve in Keynes
simple model) (в макр.) – крива IS (в макр.), при която изтичането на доход (в
макр.) е равно на спестяванията (в макр.), а инжекциите (в макр.) – на независимите инвестиции (в макр.) на бизнеса.
КРИВА IS В ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА (IS-curve in open economy) (в
межд.) – крива IS (в макр.), при която изтичането на доход (в макр.) е равно
на сумата от спестяванията (в макр.), нетния данък (в межд.) и вноса (в
макр.), а инжекциите (в макр.) – на сумата от независимите инвестиции (в
макр.) на бизнеса, правителствените разходи (в макр.) и износа (в макр.).
КРИВА IS В ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА (IS-curve in open economy) (ки) –
във:
крива IS в отворена икономика (в межд.);
преместване на кривата IS в отворена икономика (в межд.).
КРИВА IS ПРИ АВТОНОМНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕН
ИЗНОС* (IS-curve in autonomous product demand with export) (в макр.) – крива
IS (в макр.), при която разширените инжекции (в макр.) са равни на сумата на
автономното потребление (в макр.), независимите инвестиции (в макр.), правителствените разходи (в макр.) и износа (в макр.).
КРИВА IS ПРИ АВТОНОМНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ* (IS-curve in autonomous product demand with investment)
(в макр.) – крива IS (в макр.), при която разширените инжекции (в макр.) са
равни на сумата на автономното потребление (в макр.) и независимите инвестиции (в макр.) [по опростения модел на Дж. Кейнс (в макр.)].
КРИВА IS ПРИ АВТОНОМНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ И НАЛИЧИЕ НА АВТОНОМНО ПОТРЕБЛЕНИЕ*
(IS-curve in autonomous product demand with investment and autonomous
consumption) (в макр.) – същото като крива IS (в макр.) при автономно продуктово търсене с включени инвестиции (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА IS ПРИ АВТОНОМНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ И ОТСЪСТВИЕ НА АВТОНОМНО ПОТРЕБЛЕНИЕ* (IS-curve in autonomous product demand with investment and without
autonomous consumption) (в макр.) – крива IS (в макр.), при която разширените
инжекции (в макр.) са равни само на независимите инвестиции (в макр.).
КРИВА IS ПРИ АВТОНОМНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ* (IS-curve in autonomous product
demand with government expenditure) (в макр.) – крива IS (в макр.), при която
разширените инжекции (в макр.) са равни на сумата на автономното потребление (в макр.), независимите инвестиции (в макр.) и правителствените разходи (в макр.).
КРИВА IS-BP (IS-BP-curve) (в межд.), крива на комплексното продуктовопазарно и платежнобалансово равновесие (в межд.), – крива икономическа
линия с отрицателен наклон, на всяка точка от която е установено комплексно
продуктовопазарно и платежнобалансово равновесие (в межд.).
КРИВА J (ДЖЕЙ-КРИВА) (J-curve) (в межд.) – специфична форма на изменението във времето на салдото на баланса на текущите операции (в межд.)
като подсистема на платежния баланс (в межд.) под въздействието на девалвацията (в межд.). Първоначално това салдо намалява, а впоследствие нараства.
КРИВА LM (LM-curve) (в макр.), крива “ликвидност на парите” (в макр.),
– крива икономическа линия с положителен наклон, всяка икономическа точка
на която показва какво е необходимото количество реален брутен вътрешен
продукт (в макр.), което, за да съществува макроикономическо паричнопазарно равновесие (в макр.) [за да има равенство между агрегатното търсене на
пари (в макр.) и агрегатното предлагане на пари (в макр.)], трябва да бъде
произведено при наличието на определен номинален пазарен лихвен процент
[при нулев темп на инфлацията (в макр.)]. Представлява крива на макроикономическото паричнопазарно равновесие при постоянна реална парична
маса (macroeconomic money-market equilibrium curve in constant real money
stock) (в макр.). Тя е една от разновидностите на кривата на паричнопазарното равновесие (в межд.).
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до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА PM* (PM-curve) (в макр.) – същото като крива “равновесие на продуктовия пазар – равновесие на паричния пазар” (в макр.).
КРИВА “АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ – НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН ПРОДУКТОВ ПАРИТЕТ”*
(absolute price level – nominal exchange rate curve in relative product parity) (в
межд.) (*) – крива икономическа линия с положителен наклон, която (при постоянни други условия) изразява правата зависимост между абсолютното равнище на цените (в макр.) в местната страна и прекия номинален валутен курс
(в межд.) на чуждестранната парична единица при спазен относителен продуктов паритет на покупателните сили (в межд.) [извън контекста на относителния финансов паритет на покупателните сили (в межд.)].
КРИВА “АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ – НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС ПРИ ПОСТОЯННА РЕАЛНА ПАРИЧНА МАСА И ПРИ
ОТНОСИТЕЛЕН ПРОДУКТОВ ПАРИТЕТ”* (absolute price level – nominal
exchange rate curve with constant real money quantity in relative product parity) (в
межд.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която (при постоянни други условия) изобразява обратната зависимост между местното абсолютно равнище на цените (в макр.) продуктите и равнището на номиналния
валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица при условия, че
реалната парична маса (в макр.) на макроикономическо равнище остава постоянна величина и че наред с относителния финансов паритет на покупателните сили (в межд.) има реализиран и относителен продуктов паритет на
покупателните сили (в межд.).
КРИВА “АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ – НОМИНАЛЕН
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН КОМПЛЕКСЕН ПАРИТЕТ”* (absolute price level – nominal interest rate curve in relative integrated
parity) (в межд.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която
(при постоянни други условия) изобразява обратната зависимост между очакваното равнище на местния номинален лихвен процент (в макр.) и абсолютното равнище на цените (в макр.) местните продукти при спазен относителен
комплексен паритет на покупателните сили (в межд.).
КРИВА “АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ – НОМИНАЛЕН
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПРИ ПОСТОЯННА НОМИНАЛНА ПАРИЧНА
МАСА”* (absolute price level – nominal interest rate curve with constant nominal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------money quantity) (в межд.), крива “равновесие на продуктовия пазар – равновесие на паричния пазар” (в межд.), (*) – крива икономическа линия с положителен наклон, която (при постоянни други условия) изобразява правата
зависимост между местното абсолютно равнище на цените (в макр.) на продуктите и равнището на очаквания местен номинален лихвен процент (в
макр.), при положение че съвкупната номинална парична маса (в макр.) на
макроикономическо равнище остава постоянна величина и има реализиран
относителен комплексен паритет на покупателните сили (в межд.).

КРИВА “АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ – НОМИНАЛЕН
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПРИ ПОСТОЯННА РЕАЛНА ПАРИЧНА МАСА”*
(absolute price level – nominal interest rate curve with constant real money quantity)
(в межд.) (*) – крива икономическа линия с положителен наклон, която (при
постоянни други условия) изобразява правата зависимост между местното абсолютно равнище на цените (в макр.) на продуктите и равнището на очаквания местен номинален лихвен процент (в макр.), при положение че реалната
парична маса (в макр.) на макроикономическо равнище остава постоянна величина и има реализиран относителен комплексен паритет на покупателните сили (в межд.).
КРИВА “АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ – РЕАЛЕН ВАЛУТЕН
КУРС СПОРЕД ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР”* (absolute price level – real
exchange rate in product market curve) (в межд.) (*) – крива икономическа линия
с отрицателен наклон, изразяваща [при постоянни други условия и извън контекста на относителния продуктов паритет на покупателните сили (в
межд.) и на относителния финансов паритет на покупателните сили (в
межд.)] обратната зависимост между абсолютното равнище на цените (в
макр.) на местната страна и прекия реален валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица, определен в зависимост от прекия номинален валутен курс (в межд.) и съотношението между абсолютното равнище на чуждестранните и местните продуктови цени.
КРИВА “АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ – РЕАЛЕН ВАЛУТЕН
КУРС СПОРЕД ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН ПРОДУКТОВ ПАРИТЕТ”* (absolute price level – real exchange rate in product
market curve in relative product parity) (в межд.) (*) – крива икономическа линия
с положителен наклон, изразяваща (при постоянни други условия) еднопосочната зависимост между абсолютното равнище на цените (в макр.) в местната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страна и реалния валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица
[определен в зависимост от прекия номинален валутен курс (в межд.) и съотношението между абсолютното равнище на чуждестранните и местните продуктови цени], когато са реализирани изискванията на относителния продуктов паритет на покупателните сили (в межд.) [извън контекста на относителния финансов паритет на покупателните сили (в межд.)].
КРИВА “АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ – ТЕМП НА ИНФЛАЦИЯТА”* (absolute price level – inflation rate curve) (в межд.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, показваща (при постоянни други условия) обратната зависимост между очаквания темп на инфлацията (в макр.) и
промените в абсолютното равнище на цените (в макр.) в дадена страна.
КРИВА “АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЦЕННИТЕ КНИГИ – НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН ФИНАНСОВ ПАРИТЕТ”* (securities absolute price level – nominal exchange rate curve
in relative financial parity) (в межд.) (*) – крива икономическа линия с положителен наклон, която (при постоянни други условия) изобразява правата зависимост между текущото абсолютно равнище на местните ценни книги (в
межд.) и равнището на прекия финансоворавновесен номинален валутен курс
(в макр.) на чуждестранната парична единица.
КРИВА “АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЦЕННИТЕ КНИГИ – НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ”* (securities absolute price level –
nominal interest rate curve) (в межд.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която (при постоянни други условия) изобразява обратната зависимост между текущото абсолютно равнище на цените на местните ценни
книги (в межд.) и равнището на местния номинален лихвен процент (в макр.).
КРИВА “АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЦЕННИТЕ КНИГИ – РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС СПОРЕД ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР”*
(securities absolute price level – real exchange rate in financial market curve) (в
межд.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която (при постоянни други условия) изобразява обратната зависимост между текущото абсолютно равнище на цените на местните ценни книги (в межд.) и равнището
на прекия реален валутен курс (в макр.) според финансовия пазар на чуждестранната парична единица [вж. пряк валутен курс (в межд.)], но извън контекста на относителния финансов паритет на покупателните сили (в макр.).
68

1090

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА “АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЦЕННИТЕ КНИГИ – РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС СПОРЕД ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР ПРИ
ОТНОСИТЕЛЕН ФИНАНСОВ ПАРИТЕТ”* (securities absolute price level –
real exchange rate in financial market curve in relative financial parity) (в межд.)
(*) – крива икономическа линия с положителен наклон, изобразяваща (при постоянни други условия) правата зависимост между текущото абсолютно равнище на цените на местните ценни книжа (в межд.) и равнището на прекия
реален валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица [вж. пряк
валутен курс (в межд.)] при спазен относителен финансов паритет на покупателните сили (в межд.).
КРИВА “ДОХОД – ИКОНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ” (curve “income –
economic comsumption”) (ки) – във:
специфична крива “доход – икономическо потребление” (в микр.).
КРИВА “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л., НА ЛУКСОЗНИ СТОКИ (Tornkwist income – consumption curve of luxsures) (в микр.) –
крива икономическа линия, която показва зависимостта между дохода на потребителя и продуктовото търсене на луксозни стоки. С растежа на дохода търсенето на луксозните стоки продължава да расте, тъй като не съществува определена граница на насищане на тяхното потребление.
КРИВА “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л., НА СТОКИ
ОТ ВТОРА НЕОБХОДИМОСТ (Tornkwist income – consumption curve of
second necessities) (в микр.) – крива икономическа линия, която показва зависимостта между дохода на потребителя и продуктовото търсене (в микр.) на
стоки от втора необходимост. С растежа на дохода търсенето на стоките от
втора необходимост расте все по-бавно (относителният дял на разходите за тях
в общия размер на дохода на потребителя намаляват). Крайната й точка е равнището на насищане на търсенето на стоките от втора необходимост (в
микр.).
КРИВА “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л., НА СТОКИ
ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ (Tornkwist income – consumption curve of first
necessities) (в микр.) – крива икономическа линия, която показва зависимостта
между дохода на потребителя и продуктовото търсене на стоки от първа необходимост (в микр.). Започва от координатното начало, тъй като, колкото и
да е нисък доходът, част от него се изразходва за закупуването на стоки от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------първа необходимост. С растежа на дохода търсенето на стоките от първа необходимост расте все по-бавно (относителният дял на разходите за тях в общия
размер на дохода на потребителя намаляват). Крайната й точка е равнището
на насищане на търсенето на стоките от първа необходимост (в микр.).
КРИВА ИКОНОМИЧЕСКА ЛИНИЯ (curved economic line) (на плоскост) –
алгебрично дефинирана икономическа линия, определена от уравнението F (x,
y) = 0 най-малко от втора степен, което е задавано от икономическа функция на
две променливи.
КРИВА “ИКОНОМИЧЕСКИ ДОХОД – ИКОНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ” (“economic income – economic consmption” curve) (в микр.), траектория на оптималното потребителско икономическо поведение при постоянни цени на благата и при променлив доход (в микр.), път на нарастване
на икономическия доход (в микр.), – множество от равновесни точки (под
формата на крива икономическа линия) на оптималния потребителски икономически избор [индивидуален] в пространството на икономическите блага (в
частност в двумерното пространство на икономическите блага), формирани
при постоянни цени на икономическите блага (в т.ч. и на икономическите
продукти) и променлив номинален икономически доход на индивида (на потребителя в качеството му на икономическа единица). При всяка нейна точка
пределната норма на доходно-еквивалентното заместване на икономическите блага (в т.ч. и на продуктите) е постоянна величина, равна на отрицателното отношение между цените на съответните две блага (респ. продукти). Същото е като крива на предпочитанието, въведена от Вилфредо Парето. При всяка своя точка кривата “икономически доход – икономическо потребление” показва експлицитно обемите на потреблението на благата от страна на индивида
при определено равнище на неговия доход. Същата крива като цяло в имплицитен вид (опосредствувано чрез движението на точката на оптималния потребителски икономически избор) изразява зависимостта между индивидуалното
търсене (в микр.) [респ. индивидуалното продуктово търсене (в микр.)] (търсенето на благото, респ. на продукта) от страна на индивида и неговия доход.
При постоянни други условия промяната на цените предизвиква преместване
на кривата “икономически доход – икономическо потребление” (shift in
“economic income – economic consmption” curve) (в микр.).
КРИВА “ИНВЕСТИЦИИ – СПЕСТЯВАНИЯ”* (investment – savings curve)
(в макр.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която (при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------постоянни други условия) изобразява обратната зависимост между равнището
на номиналния лихвен процент (в макр.) и реалния обем на брутния вътрешен
продукт (в макр.) при постигнато равновесие на продуктовия пазар (в макр.).
Условие за това в опростения модел на Дж. Кейнс (в макр.) е да има равенство
между инвестициите (в макр.) и спестяванията (в макр.) на макроикономическо равнище. Същото е като крива IS (в макр.).
КРИВА “ИНВЕСТИЦИИ – СПЕСТЯВАНИЯ ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН
КОМПЛЕКСЕН ПАРИТЕТ”* (investment – savings curve in relative integrated
parity) (в межд.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която
(при постоянни други условия) изобразява обратната зависимост между равнището на местния номинален лихвен процент (в макр.) и реалните инвестиции
(в макр.) на макроикономическо равнище при спазен относителен комплексен
паритет на покупателните сили (в межд.).
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(economic indifference curved configuration) (ки) – във:
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 конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на стойностното производителско икономическо
безразличие;
71

1093

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на продуктовото ценностно икономическото
безразличие;
крива конфигурация на ценностното икономическо безразличие;
теория за кривите на икономическото безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual economic indifference curved configuration)
(ки) – във:
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 КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual utility economic indifference
curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual utility consumer’s economic indifference curved configuration) – множество от икономически точки в пространството на потребителните икономически блага
(в т.ч. и в пространството на потребителните икономически продукти) под
формата на геометрична крива икономическа конфигурация, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един вид икономически блага (в т.ч. и икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива конфигурация
72

1094

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------са взаимно безразлични за даден индивид потребител като икономическа единица (вж. индивидуално полезностно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща
икономическа полезност. Кривата конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към
координатните оси и е изпъкнала в посока към координатното начало. Частен
случай е на кривата конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско безразличие* (individual utility consumer’s indifference curved
configuration) и е разновидност на конфигурацията на индивидуалното потребителско икономическо безразличие. Тя експлицира множството на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие, като: (1)
при два вида блага е същото като крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие; (2) при три вида блага е същото като
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие; (3) при повече от три вида блага е същото като крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо
безразличие. Нейна разновидност е кривата конфигурация на индивидуалното
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual utility
consumer’s economic indifference curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual consumer’s economic
indifference curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product economic indifference
curved configuration) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 ПРОДУКТОВО
ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product utility consumer’s economic indifference curved
configuration) – множество от икономически точки в пространството на потребителните икономически продукти под формата на геометрична крива икономическа конфигурация, всяка една от които (точки) представлява някаква
комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един
вид икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази крива
конфигурация са взаимно безразлични за даден индивид потребител като икономическа единица (вж. индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с
тази на другите обща икономическа полезност. Кривата конфигурацията на
индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е изпъкнала в посока към координатното начало. Частен случай е на кривата конфигурация
на индивидуалното продуктово полезностно потребителско безразличие*
(individual product utility consumer’s indifference curved configuration) и едновременно е разновидност на конфигурацията на индивидуалното потребителско икономическо безразличие и на кривата конфигурация на индивидуалното
полезностно потребителско икономическо безразличие. Тя експлицира множството на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие, като: (1) при два вида продукти е същото като крива на
индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие; (2) при три вида продукти е същото като крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие; (3) при повече от три вида продукти е същото като крива хиперповърхнина
на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо
безразличие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО
СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product value producer’s economic indifference curved
configuration) – множество от икономически точки в пространството на икономическите продукти под формата на геометрична крива икономическа конфигурация, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от
измерени в специфични единици множество от повече от един вид икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно безразлични за даден инздивид производител като икономическа единица
(вж. индивидуално продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на другите
обща икономическа стойност. Кривата конфигурация на индивидуалното
продуктово стойностно производителско икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси, като е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало. Частен случай е на кривата конфигурация
на индивидуалното продуктово стойностно производителско безразличие* (individual product value producer’s indifference curved configuration) и е
разновидност едновременно на конфигурацията на индивидуалното продуктово производителското икономическо безразличие и на кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие. Тя експлицира множството на индивидуалното продуктово стойностно
производителско икономическо безразличие, като: (1) при два вида продукти е
същото като крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие; (2) при три вида продукти е същото като крива
повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско
икономическо безразличие; (3) при повече от три вида продукти е същото като
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО
ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product
worth economic indifference curved configuration) – множество от икономически
точки в пространството на икономическите продукти под формата на геометрична крива икономическа конфигурация, всяка една от които (точки)
представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един вид икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно безразлични за даден потребител
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя (вж.
индивидуално продуктово ценностно икономическо безразличие), тъй като
всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа
ценност (в т.ч. или обща икономическа стойност, или обща икономическа полезност). Кривата конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно
икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси,
частен случай е на кривата конфигурацията на индивидуалното продуктово ценностно безразличие* (individual product worth indifference curved
configuration) и е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното
ценностно икономическо безразличие. Тя експлицира множството на индивидуалното продуктово ценностното икономическо безразличие, като: (1) при
два вида продукти тя е същото като крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие (в т.ч. крива на индивидуалното продуктово
стойностно производителско икономическо безразличие и крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие);
(2) при три вида продукти тя е същото като крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие (в т.ч. крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие и крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие); (3) при повече от три вида продукти тя е същото като крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово
ценностно икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие и крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие).
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual producer’s economic indifference curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойносттно проидзводителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойносттно проидзводителско
икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual value economic indifference
curved configuration) (ки) – във:
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойносттно проидзводителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойносттно проидзводителско
икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual
value producer’s economic indifference curved configuration) – множество от икономически точки в пространството на икономическите блага (в т.ч. и в
пространството на икономическите продукти) под формата на геометрична
крива икономическа конфигурация, всяка една от които (точки) представлява
някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от повече
от един вид икономически блага (в т.ч. и икономически продукти), като всички
комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно безразлични за даден
индивид производител като икономическа единица (вж. индивидуално
стойностно производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една
от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа стойност.
Кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси, като е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало. Частен
случай е на кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско безразличие* (individual value producer’s indifference curved
configuration) и е разновидност на конфигурацията на индивидуалното производителско икономическо безразличие. Тя експлицира множството на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие, като: (1)
при два вида блага е същото като крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие; (2) при три вида блага е същото като
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие; (3) при повече от три вида блага е същото като крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual
value producer’s economic indifference curved configuration) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЦЕННОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual worth economic indifference
curved configuration) – множество от икономически точки в пространството
на икономическите блага (в т.ч. и в пространството на икономическите продукти) под формата на геометрична крива икономическа конфигурация, всяка
една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един вид икономически блага (в т.ч. и
икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно безразлични за даден индивид като икономическа единица, в
т.ч. и за производителя и за потребителя (вж. индивидуално ценностно икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на
другите обща икономическа ценност (в т.ч. или обща икономическа стойност,
или обща икономическа полезност). Кривата конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е частен случай на кривата конфигурацията на индивидуалното ценностно безразличие* (individual worth indifference curved
configuration). Тя експлицира множството на индивидуалното ценностно
икономическо безразличие, като: (1) при два вида блага тя е същото като крива
на индивидуалното ценностно икономическо безразличие (в т.ч. крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие и крива
на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие);
(2) при три вида блага тя е същото като крива повърхнина на индивидуалното
ценностно икономическо безразличие (в т.ч. крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие и крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие); (3) при повече от три вида блага тя е същото като крива хиперповърхнина
на индивидуалното ценностно икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие и крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие). Нейна разновидност е кривата конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЦЕННОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual worth economic indifference
curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (utility economic indifference curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (utility consumer’s economic indifference curved configuration) – множество от икономически точки в пространството на потребителните икономически блага (в т.ч. и в пространството на
потребителните икономически продукти) под формата на геометрична крива
икономическа конфигурация, всяка една от които (точки) представлява някаква
комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един
вид икономически блага (в т.ч. и икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива конфигурация са взаимно безразлични за даден
потребител като икономическа единица (вж. полезностно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази
на другите обща икономическа полезност. Кривата конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон
към координатните оси и е изпъкнала в посока към координатното начало.
Частен случай е на кривата конфигурация на полезностното потребителско безразличие* (utility consumer’s indifference curved configuration) и е разновидност на конфигурацията на потребителското икономическо безразличие.
Тя експлицира множството на полезностното потребителско икономическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------безразличие, като: (1) при два вида блага е същото като крива на полезностното потребителско икономическо безразличие; (2) при три вида блага е същото
като крива повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие; (3) при повече от три вида блага е същото като крива хиперповърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие [чиито разновидности са кривата на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие (последната известна в литературата само като крива на безразличието), кривата повърхнина
на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие и
кривата хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие)];
(2) крива конфигурация на фирменото полезностно потребителско
икономическо безразличие* (firm utility consumer’s economic indifference
curved configuration) [чиито разновидности са кривата на фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s
economic indifference curve), кривата повърхнина на фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s
economic indifference curved surface) и кривата хиперповърхнина на фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm utility
consumer’s economic indifference curved hypersurface)];
(3) крива конфигурация на общественото полезностно потребителско
икономическо безразличие* (social utility consumer’s economic indifference
curved configuration) [чиито разновидности са кривата на общественото полезностно потребителско икономическо безразличие* (social utility
consumer’s economic indifference curve), кривата повърхнината на общественото полезностно потребителско икономическо безразличие* (social utility consumer’s economic indifference curved surface) и кривата хиперповърхнината на общественото полезностно потребителско икономическо безразличие* (social utility consumer’s economic indifference curved hypersurface)].
Ако не е посочено друго, под крива конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо
безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (utility consumer’s economic indifference
curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (consumer’s economic indifference curved configuration)
(ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product economic indifference curved configuration) (ки) –
във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото ценностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ПОЛЕЗНОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product utility economic indifference
curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ПОЛЕЗНОСТНО
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product utility
consumer’s economic indifference curved configuration) – множество от икономически точки в пространството на потребителните икономически продукти
под формата на геометрична крива икономическа конфигурация, всяка една от
които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични
единици множество от повече от един вид икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази крива конфигурация са взаимно безразлични за
даден потребител като икономическа единица (вж. продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има
еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа полезност. Кривата конфигурацията на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е изпъкнала в посока към координатното начало. Частен случай е на кривата конфигурация
на продуктовото полезностно потребителско безразличие* (product utility
consumer’s indifference curved configuration) и едновременно е разновидност на
конфигурацията на потребителското икономическо безразличие и на кривата
конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие.
Тя експлицира множството на продуктовото полезностно потребителско
икономическо безразличие, като: (1) при два вида продукти е същото като крива на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
(2) при три вида продукти е същото като крива повърхнина на продуктовото
полезностно потребителско икономическо безразличие; (3) при повече от три
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вида продукти е същото като крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата на
индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие, кривата повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо
безразличие);
(2) крива конфигурация на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s
economic indifference curved configuration) [чиито разновидности са кривата
на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s economic indifference curve), кривата
повърхнина на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s economic indifference
curved surface) и кривата хиперповърхнина на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility
consumer’s economic indifference curved hypersurface)];
(3) крива конфигурация на общественото продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие* (social product utility consumer’s
economic indifference curved configuration) [чиито разновидности са кривата
на общественото продуктово полезностно потребителско икономическо
безразличие* (social product utility consumer’s economic indifference curve),
кривата повърхнината на общественото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (social product utility consumer’s
economic indifference curved surface) и кривата хиперповърхнината на общественото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (social product utility consumer’s economic indifference curved hypersurface)].
Ако не е посочено друго, под крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ПОЛЕЗНОСТНО
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product utility
consumer’s economic indifference curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product consumer’s economic indifference curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product producer’s economic
indifference curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО СТОЙНОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product value economic indifference
curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО СТОЙНОСТНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product
value producer’s economic indifference curved configuration) – множество от икономически точки в пространството на икономическите продукти под формата на геометрична крива икономическа конфигурация, всяка една от които
(точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------множество от повече от един вид икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно безразлични за даден производител като икономическа единица (вж. продуктово стойностно производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна)
с тази на другите обща икономическа стойност. Кривата конфигурация на
продуктовото стойностно производителско икономическото безразличие има
отрицателен наклон към координатните оси, като е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало. Частен случай е на кривата конфигурация на продуктовото стойностно производителско безразличие* (product
value producer’s indifference curved configuration) и е разновидност едновременно на конфигурацията на продуктовото производителското икономическо безразличие и на кривата конфигурация на стойностното производителско икономическо безразличие. Тя експлицира множството на продуктовото
стойностно производителско икономическо безразличие, като: (1) при два вида продукти е същото като крива на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие; (2) при три вида продукти е същото като
крива повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие; (3) при повече от три вида продукти е същото като крива
хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата на
индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие, кривата повърхнината на индивидуалното продуктово стойностно
производителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхнината на
индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие);
(2) крива конфигурация на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s
economic indifference curved configuration) [чиито разновидности са кривата
на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие* (firm product value producer’s economic indifference curve), кривата повърхнината на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic
indifference curved surface) и кривата хиперповърхнината на фирменото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm
product value producer’s economic indifference curved hypersurface)];
(3) крива конфигурация на общественото продуктово стойностно
производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s
economic indifference curved configuration) [чиито разновидности са кривата
на общественото продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие* (social product value producer’s economic indifference curve), кривата повърхнината на общественото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s
economic indifference curved surface) и кривата хиперповърхнината на общественото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s economic indifference curved hypersurface)].
Ако не е посочено друго, под крива конфигурация на продуктовото
стойностно производителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно
производителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО СТОЙНОСТНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product
value producer’s economic indifference curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product worth economic indifference curved
configuration) – множество от икономически точки в пространството на икономическите продукти под формата на геометрична крива икономическа конфигурация, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от
измерени в специфични единици множество от повече от един вид икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно безразлични за дадена възпроизводствена икономическа единица, в т.ч. и
за производителя и за потребителя (вж. продуктово ценностно икономическо
безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на другите
обща икономическа ценност (в т.ч. или обща икономическа стойност, или
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща икономическа полезност). Кривата конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните
оси, частен случай е на кривата конфигурацията на продуктовото ценностно безразличие* (product worth indifference curved configuration) и е разновидност на кривата конфигурация на ценностното икономическо безразличие.
Тя експлицира множството на продуктовото ценностното икономическо
безразличие, като: (1) при два вида продукти тя е същото като крива на продуктовото ценностно икономическо безразличие (в т.ч. крива на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие и крива на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие); (2) при
три вида продукти тя е същото като крива повърхнина на продуктовото ценностно икономическо безразличие (в т.ч. крива повърхнина на продуктовото
стойностно производителско икономическо безразличие и крива повърхнина
на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие); (3)
при повече от три вида продукти тя е същото като крива хиперповърхнина на
продуктовото ценностно икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие и крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско
икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие, в т.ч.:
(а) крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие, като: (α) при два вида продукти тя е
същото като крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие; (β) при три вида продукти тя е същото като
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие; (γ) при повече от три продукти блага тя е същото като крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно
производителско икономическо безразличие;
(б) крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие; като: (α) при два вида продукти тя е
същото като крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие; (β) при три вида продукти тя е същото като крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие; (γ) при повече от три вида продукти тя е същото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие;
(2) крива конфигурация на фирменото продуктово ценностно икономическо безразличие* (firm product worth economic indifference curved
configuration), в т.ч.:
(а) крива конфигурация на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s
economic indifference curved configuration), като: (α) при два вида продукти тя е
същото като крива на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic
indifference curve); (β) при три вида продукти тя е същото като крива повърхнина на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic indifference curved
surface); (γ) при повече от три вида продукти тя е същото като крива хиперповърхнина на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic indifference
curved hypersurface);
(б) крива конфигурация на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s
economic indifference curved configuration); като: (α) при два вида продукти тя е
същото като крива на фирменото продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s economic
indifference curve); (β) при три вида продукти тя е същото като крива повърхнина на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s economic indifference curved
surface); (γ) при повече от три вида продукти тя е същото като крива хиперповърхнина на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s economic indifference
curved hypersurface);
(3) крива конфигурация на общественото продуктово ценностно икономическо безразличие* (social product worth economic indifference curved
configuration), в т.ч.:
(а) крива конфигурация на общественото продуктово стойностно
производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s
economic indifference curved configuration), като: (α) при два вида продукти тя е
същото като крива на общественото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------indifference curve); (β) при три вида продукти тя е същото като крива повърхнина на общественото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s economic indifference
curved surface); (γ) при повече от три вида продукти тя е същото като крива
хиперповърхнина на общественото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s economic
indifference curved hypersurface);
(б) крива конфигурация на общественото продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие* (social product utility consumer’s
economic indifference curved configuration); като: (α) при два вида продукти тя е
същото като крива на общественото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (social product utility consumer’s economic
indifference curve); (β) при три вида продукти тя е същото като крива повърхнина на общественото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (social product utility consumer’s economic indifference
curved surface); (γ) при повече от три вида продукти тя е същото като крива
хиперповърхнина на общественото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (social product utility consumer’s economic
indifference curved hypersurface).
Ако не е посочено друго, под крива конфигурация на продуктовото ценностно икономическото безразличие обикновено се подразбира кривата конфигурация на индивидуалното продуктово икономическо безразличие.

КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product worth economic indifference curved
configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product economic indifference curved configuration)
(ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на стойностното производителско икономическо
безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (value economic indifference curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на стойностното производителско икономическо
безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА СТОЙНОСТНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (value producer’s economic indifference curved configuration) – множество от икономически точки в пространството на икономическите блага (в т.ч. и в пространството на икономическите продукти) под формата на геометрична крива икономическа конфигурация, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един вид икономически блага (в т.ч. и икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази
конфигурация са взаимно безразлични за даден производител като икономическа единица (вж. стойностно производителско икономическо безразличие),
тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа стойност. Кривата конфигурация на стойностното производителско
икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси,
като е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало. Частен
случай е на кривата конфигурация на стойностното производителско безразличие* (value producer’s indifference curved configuration) и е разновидност
на конфигурацията на производителското икономическо безразличие. Тя експлицира множството на стойностното производителско икономическо безразличие, като: (1) при два вида блага е същото като крива на стойностното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производителско икономическо безразличие; (2) при три вида блага е същото
като крива повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие; (3) при повече от три вида блага е същото като крива хиперповърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие (чиито разновидности са кривата на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие, кривата повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие и кривата хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие);
(2) крива конфигурация на фирменото стойностно производителско
икономическо безразличие* (firm value producer’s economic indifference curved
configuration) [чиито разновидности са кривата на фирменото стойностно
производителско икономическо безразличие* (firm value producer’s economic
indifference curve), кривата повърхнина на фирменото стойностно производителско икономическо безразличие* (firm value producer’s economic
indifference curved surface) и кривата хиперповърхнина на фирменото
стойностно производителско икономическо безразличие* (firm value
producer’s economic indifference curved hypersurface)];
(3) крива конфигурация на общественото стойностно производителско икономическо безразличие* (social value producer’s economic indifference
curved configuration) [чиито разновидности са кривата на общественото
стойностно производителско икономическо безразличие* (social value
producer’s economic indifference curve), кривата повърхнина на общественото стойностно производителско икономическо безразличие* (social value
producer’s economic indifference curved surface) и кривата хиперповърхнина
на общественото стойностно производителско икономическо безразличие* (social value producer’s economic indifference curved hypersurface)].
Ако не е посочено друго, под крива конфигурация на стойностното производителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата
конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА СТОЙНОСТНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (value producer’s economic
indifference curved configuration) (ки) – във:
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на стойностното производителско икономическо
безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ЦЕННОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (worth economic indifference curved configuration) – множество от икономически точки в пространството на икономическите блага (в
т.ч. и в пространството на икономическите продукти) под формата на геометрична крива икономическа конфигурация, всяка една от които (точки)
представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици множество от повече от един вид икономически блага (в т.ч. и икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази конфигурация са взаимно
безразлични за дадена възпроизводствена икономическа единица, в т.ч. и за
производителя и за потребителя (вж. ценностно икономическо безразличие),
тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа ценност (в т.ч. или обща икономическа стойност, или обща икономическа полезност). Кривата конфигурация на ценностното икономическо
безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е частен случай
на кривата конфигурацията на ценностното безразличие* (worth
indifference curved configuration). Тя експлицира множството на ценностното
икономическо безразличие, като: (1) при два вида блага тя е същото като крива
на ценностното икономическо безразличие (в т.ч. крива на стойностното
производителско икономическо безразличие и крива на полезностното потребителско икономическо безразличие); (2) при три вида блага тя е същото като
крива повърхнина на ценностното икономическо безразличие (в т.ч. крива повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие и крива повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие);
(3) при повече от три вида блага тя е същото като крива хиперповърхнина на
ценностното икономическо безразличие (в т.ч. крива хиперповърхнина на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойностното производителско икономическо безразличие и крива хиперповърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие). Нейна
разновидност е кривата конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) крива конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие, в т.ч.:
(а) крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие, като: (α) при два вида блага тя е същото като крива
на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
(β) при три вида блага тя е същото като крива повърхнина на индивидуалното
стойностно производителско икономическо безразличие; (γ) при повече от три
вида блага тя е същото като крива хиперповърхнина на индивидуалното
стойностно производителско икономическо безразличие;
(б) крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие; като: (α) при два вида блага тя е същото като крива
на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
(β) при три вида блага тя е същото като крива повърхнина на индивидуалното
полезностно потребителско икономическо безразличие; (γ) при повече от три
вида блага тя е същото като крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
(2) крива конфигурация на фирменото ценностно икономическо безразличие* (firm worth economic indifference curved configuration), в т.ч.:
(а) крива конфигурация на фирменото стойностно производителско
икономическо безразличие* (firm value producer’s economic indifference curved
configuration), като: (α) при два вида блага тя е същото като крива на фирменото стойностно производителско икономическо безразличие* (firm value
producer’s economic indifference curve); (β) при три вида блага тя е същото като
крива повърхнина на фирменото стойностно производителско икономическо безразличие* (firm value producer’s economic indifference curved surface);
(γ) при повече от три вида блага тя е същото като крива хиперповърхнина на
фирменото стойностно производителско икономическо безразличие* (firm
value producer’s economic indifference curved hypersurface);
(б) крива конфигурация на фирменото полезностно потребителско
икономическо безразличие* (firm utility consumer’s economic indifference
curved configuration); като: (α) при два вида блага тя е същото като крива на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm
utility consumer’s economic indifference curve); (β) при три вида блага тя е същото като крива повърхнина на фирменото полезностно потребителско
икономическо безразличие* (firm utility consumer’s economic indifference
curved surface); (γ) при повече от три вида блага тя е същото като крива хиперповърхнина на фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s economic indifference curved hypersurface);
(3) крива конфигурация на общественото ценностно икономическо
безразличие* (social worth economic indifference curved configuration), в т.ч.:
(а) крива конфигурация на общественото стойностно производителско икономическо безразличие* (social value producer’s economic indifference
curved configuration), като: (α) при два вида блага тя е същото като крива на
общественото стойностно производителско икономическо безразличие*
(social value producer’s economic indifference curve); (β) при три вида блага тя е
същото като крива повърхнина на общественото стойностно производителско икономическо безразличие* (social value producer’s economic indifference curved surface); (γ) при повече от три вида блага тя е същото като крива
хиперповърхнина на общественото стойностно производителско икономическо безразличие* (social value producer’s economic indifference curved
hypersurface);
(б) крива конфигурация на общественото полезностно потребителско
икономическо безразличие* (social utility consumer’s economic indifference
curved configuration); като: (α) при два вида блага тя е същото като крива на
общественото полезностно потребителско икономическо безразличие*
(social utility consumer’s economic indifference curve); (β) при три вида блага тя
е същото като крива повърхнина на общественото полезностно потребителско икономическо безразличие* (social utility consumer’s economic
indifference curved surface); (γ) при повече от три вида блага тя е същото като
крива хиперповърхнина на общественото полезностно потребителско
икономическо безразличие* (social utility consumer’s economic indifference
curved hypersurface).
Ако не е посочено друго, под крива конфигурация на ценностното икономическото безразличие обикновено се подразбира кривата конфигурация на
индивидуалното икономическо безразличие.
КРИВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ЦЕННОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (worth economic indifference curved configuration) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на ценностното икономическо безразличие.
КРИВА “ЛИКВИДНОСТ НА ПАРИТЕ” (liquidity money curve) (в макр.) –
същото като крива LM (в макр.).
КРИВА ЛИНИЯ (curved line) (ки) – във:
крива икономическа линия.
КРИВА НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ ПРИ ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА (autonomous product demand curve in open economy) (в
межд.) – същото като крива на автономното продуктово търсене с включен
износ (в макр.).
КРИВА НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕН
ИЗНОС (autonomous product demand curve with export) (в макр.), крива на автономното продуктово търсене при отворена икономика (в межд.), – крива
икономическа линия с отрицателен наклон, изобразяваща обратната зависимост между автономното продуктово търсене с включен износ (в макр.) и
равнището на пазарния лихвен процент (в макр.).
КРИВА НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ
ИНВЕСТИЦИИ ПО НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ* (autonomous
product demand with investment in nominal rate curve) (в макр.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, изобразяваща обратната зависимост
между автономното продуктово търсене с включени инвестиции (в макр.) и
равнището на номиналния лихвен процент (в макр.).
КРИВА НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ
ИНВЕСТИЦИИ ПО РЕАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ* (autonomous product
demand with investment in real rate curve) (в макр.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, изобразяваща обратната зависимост между автономното продуктово търсене с включени инвестиции (в макр.) и равнището
на реалния лихвен процент (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ (aggregate supply curve) (в
макр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, изразяваща функцията на агрегатно предлагане (в макр.). Тя е геометрично място от точки,
представящо еднозначните и взаимнообратими съответствия между обемите
на агрегатното предлагане (в макр.) [на даден макроикономически пазар (в
макр.)] и средните абсолютни равнища на цените на този пазар. Ако не е посочено друго, под крива на агрегатното предлагане (в макр.) обикновено се подразбира кривата на агрегатното продуктово предлагане (в макр.).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ (aggregate supply curve) (ки) –
във:
вертикална крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
кейнсианска крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
класическа крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
крива на агрегатното предлагане на заемни фондове (в макр.);
крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
крива на агрегатното предлагане на ценните книги (в макр.);
крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
крива на агрегатното трудово предлагане (в макр.);
крива на ефективното агрегатно трудово предлагане (в макр.);
крива на ефективното агрегатно трудово предлагане (в макр.);
крива на потенциалното агрегатно трудово предлагане (в макр.) (същото
като крива на ефективно то агрегатно трудово предлагане (в макр.));
наклонена крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
преместване на кривата на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
тактическа цел на паричната политика по вертикална крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
тактическа цел на паричната политика по хоризонтална крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
тактическата цел на паричната политика по наклонена крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
хоризонтална крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАЕМНИ ФОНДОВЕ
(aggregate supply curve for loanable funds) (в макр.) – крива икономическа линия
с положителен наклон, която изразява зависимостта между лихвения процент
и обема на агрегатното предлагане на заемните фондове (в макр.).
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАРИ (aggregate money
supply curve) (в макр.) – крива икономическа линия (под формата на права икономическа линия), която съпоставя множеството от варианти на агрегатното
предлагане на пари (в макр.) от банковата система с множеството от варианти
на пазарния лихвен процент (в макр.). Вж. вертикална крива на агрегатното
предлагане на пари (в макр.) и хоризонтална крива на агрегатното предлагане
на пари (в макр.).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАРИ (aggregate money
supply curve) (ки) – във:
вертикална крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
наклонена крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
преместване на кривата на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
тактическа цел на паричната политика по вертикална крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
тактическа цел на паричната политика по хоризонтална крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
тактическата цел на паричната политика по наклонена крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
хоризонтална крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИГИ
(aggregate supply curve for securities /bonds/) (в макр.) – крива икономическа линия с положителен наклон, която изразява правата зависимост между цената на
ценните книги (в макр.) и обема на агрегатното предлагане на ценните книги.
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (aggregate
product supply curve) (в макр.) – крива икономическа линия с положителен наклон, изразяваща функцията на агрегатното продуктово предлагане (в макр.).
Тя е геометрично място от точки, представящо еднозначните и взаимнообратими съответствия между обемите на агрегатното продуктово предлагане (в
макр.) [на макроикономическия продуктов пазар (в макр.)] и средните абсолютни равнища на цените (в макр.) [на дефлатора (в макр.)] на този пазар.
Ако не е посочено друго, под крива на агрегатното продуктово предлагане (в
макр.) обикновено се подразбира кривата на предлагането на съвкупния
брутен вътрешен продукт (supply curve of joint gross domestic product) (в
макр.). От своя страна ако не е посочено друго, кривата на предлагането на
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.) обикновено се означава просто
като крива на предлагането на брутния вътрешен продукт (supply curve of
gross domestic product) (в макр.). Вж. макроикономическо продуктовопазарно
равновесие.
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (curve of the
aggregate product supply) (ки) – във:
кейнсианска крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
класическа крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
класическа крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (aggregate product
demand curve) (в макр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, изразяваща функцията на агрегатното продуктово търсене (в макр.). Тя е геометрично място от точки, представящо еднозначните и взаимнообратими съответствия между обемите на агрегатното продуктово търсене (в макр.) [на
макроикономическия продуктов пазар (в макр.)] и средните абсолютни равнища на цените (в макр.) [на дефлатора (в макр.)] на този пазар. Ако не е посочено друго, под крива на агрегатното продуктово търсене (в макр.) обикновено се подразбира кривата на търсенето на съвкупния брутен вътрешен
продукт (demand curve of joint gross domestic product) (в макр.). От своя страна
ако не е посочено друго, кривата на търсенето на съвкупния брутен вътрешен
продукт (в макр.) обикновено се означава просто като крива на търсенето на
брутния вътрешен продукт (demand curve of gross domestic product) (в
макр.). Вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (aggregate product
demand curve) (ки) – във:
абсолютно еластична крива на агрегатното продуктово търсене (в
макр.);
крива на агрегатното продуктово търсене (в макр.).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ (aggregate labour
supply curve) (в макр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, изразяваща функцията на агрегатното трудово предлагане (в макр.). Тя е геометрично място от точки, представящо еднозначните и взаимнообратими съответствия между обемите на агрегатното трудово предлагане (в макр.) [на макро98
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия трудов пазар (в макр.)] и равнищата на средната цена на труда (в макр.) на този пазар. Вж. макроикономическо трудовопазарно равновесие
(в макр.).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ (aggregate labour
supply curve) (ки) – във:
крива на агрегатното трудово предлагане (в макр.);
крива на ефективното агрегатно трудово предлагане (в макр.);
крива на ефективното агрегатно трудово предлагане (в макр.);
крива на потенциалното агрегатно трудово предлагане (в макр.) (същото
като крива на ефективно то агрегатно трудово предлагане (в макр.)).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ (aggregate labour demand curve) (в макр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, изразяваща функцията на агрегатното трудово търсене (в макр.). Тя е геометрично място от точки, представящо еднозначните и взаимнообратими съответствия между обемите на агрегатното трудово търсене (в макр.) [на макроикономическия трудов пазар (в макр.)] и равнищата на средната цена на труда
(в макр.) на този пазар. Вж. макроикономическо трудовопазарно равновесие (в
макр.).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ (aggregate labour demand curve) (ки) – във:
крива на агрегатното трудово търсене (в макр.);
крива на ефективното агрегатно трудово търсене (в макр.);
крива на потенциалното агрегатно трудово търсене (в макр.) (същото
като крива на ефективното агрегатно трудово търсене (в макр.)).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ТЪРСЕНЕ (aggregate demand curve) (в макр.) –
крива икономическа линия с отрицателен наклон, изразяваща функцията на
агрегатно търсене (в макр.). Тя е геометрично място от точки, представящо
еднозначните и взаимнообратими съответствия между обемите на агрегатното търсене (в макр.) [на даден макроикономически пазар (в макр.)] и средните
абсолютни равнища на цените на този пазар. Ако не е посочено друго, под
крива на агрегатното търсене (в макр.) обикновено се подразбира кривата на
агрегатно продуктово търсене (в макр.).
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ТЪРСЕНЕ (aggregate demand curve) (ки) – във:
крива на агрегатното продуктово търсене (в макр.);
крива на агрегатното трудово търсене (в макр.);
крива на агрегатното търсене (в макр.);
крива на агрегатното търсене на заемни фондове (в макр.));
крива на агрегатното търсене на пари (в макр.);
крива на агрегатното търсене на пари по номинален лихвен процент (в
макр.);
крива на агрегатното търсене на пари по реален лихвен процент (в
макр.);
крива на агрегатното търсене на ценни книги (в макр.));
крива на ефективното агрегатно трудово търсене (в макр.);
крива на потенциалното агрегатно трудово търсене (в макр.) (същото
като крива на ефективното агрегатно трудово търсене (в макр.));
преместване на кривата на агрегатното търсене на пари (в макр.).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ТЪРСЕНЕ НА ЗАЕМНИ ФОНДОВЕ (aggregate demand curve for loanable funds) (в макр.) – крива икономическа линия с
отрицателен наклон, която изразява зависимостта между лихвения процент (в
макр.) и обема на агрегатното търсене на заемните фондове (в макр.).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ТЪРСЕНЕ НА ПАРИ (aggregate money demand curve) (в макр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която
съпоставя множеството от варианти на агрегатното търсене на пари (в макр.)
в определени размери с множеството от варианти на пазарния лихвен процент
(в макр.), при които икономическите агенти (икономическите единици) взети
заедно са съгласни да получат паричната услуга в тези размери.
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ТЪРСЕНЕ НА ПАРИ (aggregate money demand curve) (ки) – във:
крива на агрегатното търсене на пари (в макр.);
крива на агрегатното търсене на пари по номинален лихвен процент (в
макр.);
крива на агрегатното търсене на пари по реален лихвен процент (в
макр.);
преместване на кривата на агрегатното търсене на пари (в макр.).
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ТЪРСЕНЕ НА ПАРИ ПО НОМИНАЛЕН
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ* (aggregate money demand curve in nominal interest rate)
(в макр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която изразява съответствието между множеството от варианти на номиналния лихвен процент
(в макр.) и множеството от равнища на агрегатното търсене на пари (в
макр.).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ТЪРСЕНЕ НА ПАРИ ПО РЕАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ* (aggregate money demand curve in real interest rate) (в макр.) –
крива икономическа линия с отрицателен наклон, която изразява съответствието между множеството от варианти на реалния лихвен процент (в макр.) и
множството от равнища на агрегатното търсене на пари (в макр.).
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ТЪРСЕНЕ НА ЦЕННИ КНИГИ (aggregate
demand curve for securities /bonds/) (в макр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която изразява обратната зависимост между цената на ценните книги (в макр.) и обема на агрегатното търсене на ценните книги.
КРИВА НА БАЛАНСИРАНИЯ РАСТЕЖ НА ФИРМАТА (firm balancedgrowth curve) (в микр.) – крива икономическа линия, въведена в модела на управленското предприемачество на Р. Марис (в микр.). Построена е от точките
на пресичане на кривите на темповете на растежа на търсенето на фирмения
продукт със съответствуващите им криви на темповете на растежа на капиталовия запас, които от своя страна (при постоянна и екзогенно определена норма за финансова сигурност) отговарят на различни равнища на средната печалба (в микр.) на фирмата.
КРИВА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО (indifference curve) (ки) – вж. крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО (indifference curve) (ки) – във:
външнотърговска крива на безразличието (в межд.);
гранична крива на безразличието (в межд.);
двупериодна макроикономическа крива на безразличието (в макр.);
експортноопределена външнотърговска крива на безразличието (в
межд.);
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------импортноопределена външнотърговска крива на безразличието (в
межд.);
интертемпорална крива на безразличието (в микр.);
крива на безразличието (вж. крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие);
крива на безразличието на индивида;
крива на безразличието на управляващите;
макроикономическа крива на безразличието (в макр.);
макроикономическа крива на безразличието (в межд.).
КРИВА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО НА ИНДИВИДА (individual indifference
curve) (в микр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, съставена
от икономически точки, всяка една от които съпоставя количество свободно
време (в микр.) и количество потребителски блага (изразява комбинация от
свободно време и потребителски блага), носещи като цяло еднаква обща икономическа полезност на индивида. При движение на точка по тази крива на
безразличието общата полезност, която индивидът получава от потреблението
на свободното време и благата, остава постоянна величина. Наклонът на правата линия, която е допирателна към дадена точка на кривата на безразличието
на индивида (наклонът на кривата на безразличието на индивида към тази точка), представлява пределната норма на еквивалентното заместване на свободното време с блага (в микр.). Кривата на безразличието на индивида е частен случай на кривата на безразличието изобщо [последната е илюстрерана
като крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие (в микр.)].
КРИВА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ (indifference curve
of managers) (в микр.) – въведена крива икономическа линия в модела на управленската свобода на О. Уилямсън (в микр.). Представлява множество от комбинации между разходи за щата (в микр.) и свободната печалба (в микр.), които носят постоянна обща полезност за управляващите [вж. функция на управленската полезност (в микр.)].
КРИВА НА ВАЛУТНОПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ СПОРЕД ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР* (foreign exchange market equilibrium in product market curve)
(в межд.) – същото като крива “номинален валутен курс – темп на инфлацията” (в межд.).
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ВНОСА (import curve) (в макр.) – права икономическа крива с положителен наклон, която изразява положителната (правата) зависимост на
равнището на вноса (в макр.) от обема на реалния доход (в макр.), респ. от
обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.).
КРИВА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ (possibility curve) (ки) – във:
крива на ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.);
крива на производствените възможности (в микр.);
крива на полезностно-потребителните възможности (в микр.);
крива на потребителните възможности (в микр.);
крива на продуктово-производствените възможности (в микр.);
крива на стойностно-потребителните възможности (в микр.);
крива на съзидателните възможности (в микр.);
крива на творческите възможности (в микр.);
крива на факторово-творческите възможности (в микр.).
КРИВА НА ВЪНШНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ*
(external macroeconomic equilibrium curve) (в межд.) – крива икономическа линия с положителен наклон, която изразява зависимостта между реалния валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица [на чуждестранната
валута (в межд.)] и обема на външната абсорбция в реално изражение, при
положение че е постигнато външно макроикономическо равновесие (в межд.).
КРИВА НА ВЪНШНОТО РАВНОВЕСИЕ (external equilibrium curve) (в
межд.) – в едно от нейните значения е същото като крива BP (в межд.).
КРИВА НА ВЪНШНОТО РАВНОВЕСИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА И БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (external equilibrium in respect
to monetary and fiscal policy curve) (в межд.) (*) – крива икономическа линия,
координатите на всяка икономическа точка на която са комбинация от реалната парична маса (в межд.) в обръщение и равнището на правителствените
разходи (в макр.) в реално изражение при абстрахиране от данъците и при
фиксиран валутен курс (в межд.) и постоянно вътрешно абсолютно равнище
на цените (в макр.), при положение че е постигнато външно макроикономическо равновесие (в межд.) [равновесен общ платежен баланс (в межд.)].
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ВЪНШНОТО РАВНОВЕСИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА И БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА (curve of external equilibrium in
respect to monetary and fiscal policy) (ки) – във:
крива на външното равновесие по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
отрицателна крива на външното равновесие по отношение на паричната
и бюджетната политика (в межд.);
положителна крива на външното равновесие по отношение на паричната
и бюджетната политика (в межд.);
сравнителноеластична отрицателна крива на външното равновесие по
отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
сравнително-еластична положителна крива на външното равновесие по
отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
сравнително-нееластична отрицателна крива на външното равновесие
по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
сравнително-нееластична положителна крива на външното равновесие
по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
сравнително-неутралноеластична отрицателна крива на външното равновесие по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
сравнително-неутралноеластична положителна крива на външното равновесие по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.).
КРИВА НА ВЪТРЕШНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ*
(internal macroeconomic equilibrium curve) (в межд.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която изразява зависимостта между реалния валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица [на чуждестранната
валута (в межд.)] и обема на вътрешната абсорбция (в межд.) в реално изражение, при положение че е постигнато вътрешно макроикономическо равновесие (в межд.).
КРИВА НА ВЪТРЕШНОТО РАВНОВЕСИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА И БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (curve of the internal
equilibrium in respect to monetary and fiscal policy) (в межд.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, координатите на всяка икономическа
точка на която са комбинация от реалната парична маса (в межд.) в обръщение и равнището на правителствените разходи (в макр.) в реално изражение
при абстрахиране от данъците и при фиксиран валутен курс (в межд.) и пос104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тоянно вътрешно абсолютно равнище цените (в макр.), при положение че е
постигнато вътрешно макроикономическо равновесие (в межд.) [пълна заетост (в макр.) и реализиран потенциален брутен вътрешен продукт (в
макр.)].
КРИВА НА ДИНАМИЧНОТО ЕФЕКТИВНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО
ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (dinamic effective macroeconomic
product-market equilibrium curve) – вж. макроикономическо продуктовопазарно
равновесие.
КРИВА НА ДИНАМИЧНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (dinamic macroeconomic product-market
equilibrium curve) – вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
КРИВА НА ДИНАМИЧНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (dinamic macroeconomic product-market
equilibrium curve) (ки) – във:
крива на динамичното ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
крива на динамичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие).
КРИВА НА ДОГОВОРИТЕ (contracts curve) (ки) – във:
потребителна крива на договорите (в микр.);
производствена крива на договорите (в микр.);
фирмена производствена крива на договорите (в микр.).
КРИВА НА ДОРНБУШ, Р., НА РАВНОВЕСИЕТО НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (Dornbush money market equilibrium curve) (в межд.) – обоснована от
Рудригер Дорнбуш (Rudriger Dornbusch) крива икономическа линия с отрицателен наклон, разположена в пространството на зависимостите между абсолютното равнище на цените (в макр.) и номиналния валутен курс (в межд.),
на всяка точка от която отговаря постоянна равновесна парична маса (в макр.),
при положение че са спазени изискванията на паричния модел на Р. Дорнбуш
на валутния курс с постоянни цени (в межд.).
КРИВА НА ДОРНБУШ, Р., НА РАВНОВЕСИЕТО НА ПРОДУКТОВИЯ
ПАЗАР (Dornbush product market equilibrium curve) (в межд.) – обоснована от
Рудригер Дорнбуш (Rudriger Dornbusch) крива икономическа линия с положи105
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до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен наклон, разположена в пространството на зависимостите между абсолютното равнище на цените (в макр.) и номиналния валутен курс (в межд.),
на всяка икономическа точка от която отговаря постоянен равновесен реален
брутен вътрешен продукт (в макр.), при положение че са спазени изискванията на паричния модел на Р. Дорнбуш на валутния курс с постоянни цени (в
межд.).
КРИВА НА ДОХОДНОСТТА (yield curve) (в макр.) – крива икономическа
линия, която изобразява структурата на лихвения процент по срокове на погасяване (в макр.) на правителствените ценни книги (в макр.). Отразява различията между риска на вложенията в ценни книги (в макр.), обусловени от
различията в погасителните срокове.
КРИВА НА ЕНГЕЛ, Е. (Engel’s curve) (в микр.), потребителска крива на Е.
Енгел (в микр.), – въведена от от Ернст Енгел крива икономическа линия, която започва от координатното начало и изразява зависимостта на потребителското търсене на дадено благо (респ. продукт) (в специфични единици) от равнището на номиналния доход на потребителя (в парични единици) при постоянни други условия. Представлява отражение (построява се въз основа) на
кривата “икономически доход – икономическо потребление” (в микр.). При
постоянни други условия промяната на цените предизвиква преместване на
крива на Е. Енгел (shift in Engel’s curve) (в микр.) (shift in “economic income –
economic consmption” curve) (в микр.). Нейни разновидности са индивидуалната потребителска крива на Е. Енгел (в микр.) и пазарната потребителска
крива на Е. Енгел (в микр.). Ако не е посочено друго, под крива на Е. Енгел се
подразбира индивидуалната потребителска крива на Е. Енгел.
КРИВА НА ЕНГЕЛ, Е. (Engel’s curve) (ки) – във:
индивидуална потребителска крива на Енгел, Е. (в микр.);
крива на Енгел, Е. (в микр.);
крива на Енгел, Е., при луксозни стоки (в микр.);
крива на Енгел, Е., при малоценно благо (в микр.);
крива на Енгел, Е., при нормално благо (в микр.);
крива на Енгел, Е. при стоки от първа необходимост (в микр.);
пазарна потребителска крива на Енгел, Е. (в микр.);
специфична крива на Енгел, Е. (в микр.);
фирмена производствена крива на Енгел, Е. (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ЕНГЕЛ, Е., ПРИ ЛУКСОЗНИ СТОКИ (Engel’s curve in luxuries)
(в микр.) – крива на Енгел, Е. (в микр.), образувана при търсене на луксозни
стоки. Започва от координатното начало, има положителен наклон и е ускорено нарастваща (при постоянни други условия нарастването на дохода на потребителя обуславя по-бързо нарастване на търсенето на луксозните стоки). Вж.
индивидуална потребителска крива на Енгел, Е., (в микр.).
КРИВА НА ЕНГЕЛ, Е., ПРИ МАЛОЦЕННО БЛАГО (Engel’s curve in
inferior good) (в микр.) – крива на Е. Енгел (в микр.), образувана при търсене на
малоценно благо (в микр.). Започва от координатното начало и има отрицателен наклон (при постоянни други условия нарастването на номиналния доход
на потребителя обуславя намаляване на търсенето на малоценното благо). Вж.
индивидуална потребителска крива на Е. Енгел (в микр.).
КРИВА НА ЕНГЕЛ, Е., ПРИ НОРМАЛНО БЛАГО (Engel’s curve in normal
good) (в микр.) – крива на Е. Енгел (в микр.), образувана при търсене на нормално благо (в микр.). Започва от координатното начало и има положителен
наклон (при постоянни други условия нарастването на номиналния доход на
потребителя обуславя нарастване на търсенето на нормалното благо). Вж. индивидуална потребителска крива на Е. Енгел (в микр.).
КРИВА НА ЕНГЕЛ, Е. ПРИ СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ
(Engel’s curve in necessities) (в микр.) – крива на Е. Енгел (в микр.) образувана
при търсене на стоки от първа необходимост. Започва от координатното начало, има положителен наклон и е забавено нарастваща (при постоянни други
нарастването на номиналния доход на потребителя обуславя по-бавно нарастване на търсенето на стоките от първа необходимост). Вж. индивидуална потребителска крива на Е. Енгел (в микр.).
КРИВА НА ЕФЕКТИВНОСТТА (effectivity curve) (ки) – във:
крива на ефективността в полезностния микс (в микр.) (вж.: /1/ отрицателен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж (в микр.), /2/ положителен екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.));
крива на ефективността в продуктовия микс (в микр.) (вж.: /1/ отрицателен екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж (в микр.), /2/ положителен екстензивностно-неутрален
факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на ефективността в стойносния микс (в микр.) (вж.: /1/ отрицателен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж (в микр.), /2/ положителен екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.));
потребителна крива на ефективността (в микр.) (същото като потребителна крива на договорите (в микр.));
производствена крива на ефективността (в микр.) (същото като производствена крива на договорите (в микр.)).
КРИВА НА ЕФЕКТИВНОСТТА В ПОЛЕЗНОСТНИЯ МИКС (curve of
efficiency in utility-mix) (в микр.) – вж.: /1/ отрицателен екстензивностнонеутрален продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в
микр.), /2/ положителен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.).
КРИВА НА ЕФЕКТИВНОСТТА В ПРОДУКТОВИЯ МИКС (curve of
efficiency in product-mix) (в микр.) – вж.: /1/ отрицателен екстензивностнонеутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в
микр.), /2/ положителен екстензивностно-неутрален факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.).
КРИВА НА ЕФЕКТИВНОСТТА В СТОЙНОСНИЯ МИКС (curve of
efficiency in value-mix) (в микр.) – вж.: /1/ отрицателен екстензивностнонеутрален продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в
микр.), /2/ положителен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.).
КРИВА НА ЕФЕКТИВНОТО АГРЕГАТНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ
(effective aggregate labour supply curve) (в макр.), крива на потенциалното агрегатно трудово предлагане (в макр.), – крива икономическа линия, която
изразява величината на активната работна сила (в макр.), съвкупно предлагаща се на трудовия пазар (в макр.).
КРИВА НА ЕФЕКТИВНОТО АГРЕГАТНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ (effective aggregate effective demand curve) (в макр.), крива на потенциалното агрегатно трудово търсене (в макр.), – крива икономическа линия, която изразява
величината на агрегатното трудово търсене (в макр.) от предприемачите в
условията на ефективно продуктовапазарно равновесие (в макр.) [когато про108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводството на брутния вътрешен продукт (в макр.) се намира на потенциалната си граница].
КРИВА НА ИЗНОСА (export curve) (в макр.) – крива икономическа линия
(под формата на права икономическа лииня), изобразяваща независимостта на
различните равнища на износа (в макр.) от обема на реалния доход (в макр.),
респ. от обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.).
КРИВА НА ИЗООСЪВРЕМЕНЕНАТА СТОЙНОСТ НА ПРИХОДА (isopresent-value revenue curves) (в микр.) – крива икономическа линия [употребявана в управленските модели за максимизирането на прихода от продажбите
на Баумол, У., (в микр.)], при всяка икономическа точка от която величината
на агрегатния осъвременен продуктов общ приход на фирмата (в микр.) е постоянна, но при различни равнища на текущия продуктов общ приход и темпа
на неговия прираст (при постоянно екзогенно зададено значение на номиналния лихвен процент).
КРИВА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curve of the individual product economic potentiality)
– вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (economic indifference
curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие;
крива на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на стойностното производителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото ценностно икономическото безразличие;
крива на ценностното икономическо безразличие;
производствена крива на икономическото безразличие (същото като факторна изоквантна икономическа линия);
производствена трудово-физическа крива на икономическото безразличие (същото като трудово-физическа изоквантна икономическа линия);
теория за кривите на икономическото безразличие.
КРИВА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (utility economic
preference curve) – обобщаващо понятие за крива на полезностното икономическо предпочитание (същото като крива на потребителското икономическо
предпочитание) и крива на стойностното икономическо предпочитание (същото като крива на производителското икономическо предпочитание).
КРИВА НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКАТА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curve of the individual product ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ИМПОРТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ (import-supply curve) (в межд.)
– крива икономическа линия с положителен наклон на международното (световното) предлагане на даден продукт. На вътрешния пазар тя изобразява зависимостта между обема на предлагането вътре в дадената страна на вносен
продукт и продуктовата цена на вътрешния пазар. На вътрешния пазар на малката страна (за която този продукт е вносен) кривата на импортното предлагане има безкрайна еластичност към цената (т.е. е водоравна линия), тъй като
промените във вътрешното търсене не могат да повлияят върху международната цена (в межд.).
КРИВА НА ИМПУЛСНАТА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА ЛИНЕЙНА НЕСТАЦИОНАРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (pulse transitional /transient/ function curve of the continuous linear nonstationary economic system) – вж. импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени параметри.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (investment curve) (в макр.) – крива икономическа линия, изобразяваща съответствието между различните равнища на инвестициите (в макр.) [респ. на инвестиционното търсене (в макр.)] в реално
изражение и различните обеми на реалния доход (в макр.), респ. на реалния
брутен вътрешен продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под този израз
обикновено се подразбира кривата на независимите инвестиции (в макр.).
КРИВА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (investment curve) (ки) – във:
крива на инвестициите (в макр.);
крива на независимите инвестиции (в макр.).
КРИВА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РАЗХОД (investment cost curve) (в
макр.), крива на капиталовата издръжка (в макр.), – крива икономическа
линия с положителен наклон, която при постоянни други условия изобразява
съответствието между различните равнища на реалния обем на инвестициите
(в макр.) [на инвестиционното търсене (в макр.)] и различните равнища на
инвестиционния разход (в макр.). Ако не е посочено друго, под този израз
обикновено се подразбира кривата на независимия инвестиционен разход (в
макр.).
КРИВА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РАЗХОД (investment cost curve) (в
микр.), крива на капиталовата издръжка (в микр.), – крива икономическа
линия с положителен наклон, която при постоянни други условия изобразява
съответствието между различните равнища на реалния обем на инвестициите
(в микр.) [на инвестиционното търсене (в микр.)] на икономическата единица
(в т.ч. и на фирмата) в микроикономиката и различните равнища на нейния
инвестиционен разход (в микр.). Нейни разновидности са отделната крива на
инвестиционния разход* (single investment cost curve) (в микр.), индивидуалната крива на инвестиционния разход (individual investment cost curve) (в
микр.), фирмената крива на стойността на инвестиционния разход (firm
investment cost curve) (в микр.).
КРИВА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РАЗХОД (investment cost curve) (ки) –
във:
крива на инвестиционния разход (в макр.);
крива на инвестиционния разход (в мrкр.);
крива на независимия инвестиционен разход (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ТЪРСЕНЕ (investment demand curve)
(в макр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която при постоянни други условия изобразява намаляването на инвестиционното търсене (в
макр.) при нарастване на пазарния лихвен процент (в макр.). Ако не е посочено
друго, под това наименование обикновено се подразбира крива на независимото инвестиционно търсене (в макр.).
КРИВА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ТЪРСЕНЕ (investment demand curve)
(в микр.), микроикономическа крива на инвестиционното търсене (в
микр.), – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която при постоянни други условия изобразява намаляването на инвестиционното търсене (в
микр.) от страна на икономическите единици (в т.ч. и на фирмите) в микроикономиката при нарастване на пазарния лихвен процент. Нейни разновидности
са отделната крива на инвестиционното търсене* (single investment
demand curve) (в микр.), индивидуалната крива на инвестиционното търсене (individual investment demand curve) (в микр.), фирмената крива на инвестиционното търсене (firm investment demand curve) (в микр.), пазарната
крива на инвестиционното търсене (market investment demand curve) (в
микр.).
КРИВА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ТЪРСЕНЕ (investment demand curve)
(ки) – във:
крива на инвестиционното търсене (в макр.);
крива на инвестиционното търсене (в микр.);
крива на инвестиционното търсене по номинален лихвен процент (в
макр.);
крива на инвестиционното търсене по реален лихвен процент (в макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене (в макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по номинален лихвен процент (в макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по реален лихвен процент
(в макр.);
микроикономическа крива на инвестиционното търсене (в микр.) (същото
като крива на инвестиционното търсене (в микр.)).
КРИВА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ТЪРСЕНЕ ПО НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ* (investment demand curve in nominal interest rate) (в макр.),
крива “номинален лихвен процент – инвестиционно търсене” (в макр.),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която при постоянни
други условия изобразява намаляването на инвестиционното търсене (в
макр.) при нарастване на номиналния пазарен лихвен процент (в макр.). Ако не
е посочено друго, под това наименование обикновено се подразбира кривата
на независимото инвестиционно търсене по номинален лихвен процент (в
макр.).

КРИВА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ТЪРСЕНЕ ПО НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (investment demand curve in nominal interest rate) (ки) – във:
крива на инвестиционното търсене по номинален лихвен процент (в
макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по номинален лихвен процент (в макр.).
КРИВА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ТЪРСЕНЕ ПО РЕАЛЕН ЛИХВЕН
ПРОЦЕНТ* (investment demand curve in real interest rate) (в макр.) (*) – крива
икономическа линия с отрицателен наклон, която при постоянни други условия
изобразява намаляването на инвестиционното търсене (в макр.) при нарастване на реалния пазарен лихвен процент (в макр.). Ако не е посочено друго,
под това наименование обикновено се подразбира кривата на независимото
инвестиционно търсене по реален лихвен процент (в макр.).
КРИВА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ТЪРСЕНЕ ПО РЕАЛЕН ЛИХВЕН
ПРОЦЕНТ (investment demand curve in real interest rate) (ки) – във:
крива на инвестиционно търсене по реален лихвен процент (в макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по реален лихвен процент
(в макр.).
КРИВА НА ИНГРЕДИЕНТНО-СЪЗИДАТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ*
(ingredient-constructive possibility curve) (в микр.) (*) – по-пълно наименование
на кривата на съзидателните възможности (в микр.). Акцентира върху обстоятелството, че по кривата на съзидателните възможности се разполагат различните варианти на комбинирането на два вида икономически ингредиенти
(на ингредиент-микса) при оптималното и ефективно използуване на икономическите ресурси.
КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(individual economic indifference curve) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие;
крива на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual utility economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual utility consumer’s economic
indifference curve) – множество от икономически точки в двумерното пространство на потребителните икономически блага (в т.ч. и в двумерното пространство на потребителните икономически продукти) под формата на геометрична крива икономическа линия, всяка една от които (точки) представлява
някаква комбинация от измерени в специфични единици два вида икономически блага (в т.ч. и два вида икономически продукти), като всички комбинации
(точки) от тази крива линия са взаимно безразлични за даден индивид потребител като икономическа единица (вж. индивидуално полезностно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква
(равна) с тази на другите обща икономическа полезност. Кривата на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е изпъкнала в посока към координатното начало. Експлицира множството на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие при два вида блага. Тя е частен случай на
кривата на индивидуалното полезностно потребителско безразличие* (individual utility consumer’s indifference curve) и е разновидност на кривата кон114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е
разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното полезностно
продуктово потребителско икономическо безразличие).
КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual utility consumer’s economic
indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual consumer’s economic indifference curve) (ки) –
във:
крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product economic indifference curve) (ки) – във:
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 ПРОДУКТОВО ПОЛЕЗНОСТНО
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual
product utility consumer’s economic indifference curve) (в микр.) – множество
IC(I)qcu от икономически точки qc = qc(I) в двумерното пространство на потребителните икономически продукти (последното като разновидност на двумерното пространство на икономическите продукти, а от там и на двумерното пространство на икономическите блага изобщо) под формата на геомет115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рична крива икономическа линия, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици два вида индивидуални
потребителни икономически продукти (последните като разновидност на икономическите продукти, от там и на икономическите блага изобщо) с обеми
qc1 и qc2, като всички комбинации (точки) от тази крива линия са взаимно безразлични за (равнопредпочитани от) даден индивид потребител като икономическа единица (вж. индивидуално продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие), тъй като всяка една от тези комбинации има
еднаква (равна) с тази на другите комбинации от множеството обща икономическа полезност, в частност еднаква индивидуална обща полезност на потребителните икономически продукти (individual total utility of the consumption economic products) в размер на TU(I)(qc) полезностни единици (вж. обща
полезност на потребителния икономически продукт [индивидуална]), където
qc = (qc1, qc2). Така че тя е полезностно-еквивалентна крива на безразличието. В литературата е позната с краткото наименование крива на безразличието (indifference curve IC) (то се използва и за икономическите блага изобщо). Тя експлицира множството на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие при два вида консумативни продукти. Представлява частен случай на кривата на индивидуалното продуктово полезностно потребителско безразличие* (individual product utility
consumer’s indifference curve) и едноврменно е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие и на кривата на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие, както и на кривата на икономическото
безразличие изобщо.
Кривата на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие IC(I)qcu има отрицателен наклон към координатните
оси и е изпъкнала в посока към координатното начало. Изобразена е на фиг.
1 и е означена още като TU(I)(qc), което показва, че всяка точка qc от тази
крива има постоянна индивидуална обща полезност на потребителните икономически продукти в размер на TU(I)(qc) единици. Двумерното пространство на
потребителните икономически продукти (n = 2) се разделя на три икономически множества: (1) множеството на индивидуалните продуктови полезностни потребителски икономически предпочитания* (individual product utility
consumer’s economic economic preferences set) Pq(I)cu (вж. предпочитано потребителско икономическо множество), (2) множството на индивидуалното
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие IC(I)qcu
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(то е съставено от равноценни икономически предпочитания) и (3) множеството на индивидуалните продуктови полезностни потребителски икономически непредпочитания* (individual product utility consumer’s economic
economic non-preferences set) NPq(I)cu (вж. непредпочитано потребителско
икономическо множество) (вж. също икономическо предпочитание). За множеството на индивидуалните продуктови полезностни потребителски икономически предпочитания Pq(I)cu е характерна аксиомата за строгата икономическа изпъкналост. Затова за Pq(I)cu е свойствено (при n = 2), че, ако qc1 ≥ qc2,
то aqc1 + (1 – a) qc2 ≥ qc2 за всяко 0 < a < 1, където a и 1 – a са скаларни множители, а qc1 и qc2 са количествата на два вида потребявани продукти. Това
свойство се обобщава и за n > 2.
Количество на
потребителния продукт 2
(специфични единици)
qc2
IC(I)qcu, TU(I)(qc)
Pq(I)cu

NPqu

0

qc1
Количество на
потребителния продукт 1
(специфични единици)

Фиг. 1. Крива на индивидуалното продуктово
полезностно потребителско икономическо безразличие ICqu в двумерното пространство на
икономическите продукти

Множството на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие IC(I)qcu формира кривата на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие TU(I)(qc).
Функцията на общата полезност на потребителните икономическите продукти [индивидуална], означавана също с TU(I)(qc) (вж. и функция на общата
полезност на икономическите продукти) не се променя с движението на точ117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката qc = (qc1, qc2) по кривата на икономическото безразличие TU(I)(qc). Затова уравнението на кривата TU(I)(qc) при дадено равнище на общата икономическа полезност е TU(I)(qc) = const. Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на индивидуалния продуктов полезностен
потребителски икономически избор, имащи посочената еднаква (постоянна)
обща икономическа полезност TU(I)(qc). С движението на точката qc по кривата на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо
безразличие IC(I)qcu, която е низходяща, количествата на двата вида изразходвани (употребявани) потребителни икономически продукти qc1 и qc2 се
променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества
намаляването на другото.
При произволна промяна на количествата на консумираните потребителни
продукти dqc = (dqc1, dqc2) (т.е. при движение на точката на потребителския
икономически избор в пространството на потребителните икономически продукти) прирастът на функцията на индивидуалната обща полезност на потребителните икономически продукти е нейният пълен диференциал (при n = 2):
dTU(I)(qc) = MU(I)1(qc)dqc1 + MU(I)2(qc)dqc2,

където с
MU(I)1 (qc) =

∂TU(I)(qc)
∂TU(T)(qc)
и MU(I)2 (qc) =
∂qc1
∂qc2

са означени съответно пределните полезности на потребителните икономически продукти [индивидуални] от двете вида. Това положение се обобщава за
всяко n (при n-мерното пространство на потребителните икономически продукти):
n

n
∂TU(I)(qc)
dqc j = ∑ MU(I) j (qc)dqc j ,
∂qc j
j =1
j =1

dTU(I)(qc) = ∑

където с
MU(I) j (qc j ) =

∂TU(I)(qc)
, j = 1, 2, ..., n,
∂qc j

е означена индивидуалната пределна полезност на j-тия вид потребителен
икономически продукт, а n е броят на видовете индивидуални потребявани
продукти (размерността на вектора на продуктовото икономическо потреб118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ление). При n = 3 (т.е. в тримерното пространство на потребшителните икономически продукти) множеството на индивидуалното продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие IC(I)qcu се представя като крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие, а при n > 3 (т.е. в многомерното пространство на консумативните икономически продукти) – като крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
Кривата линия, кривата понърхнина и кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие са
разновидности на по-общото понятие за крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
Хълм на полезността на икономическите продукти
Кривите на полезностното безразличие могат да бъдат представени като
проекции на т.нар. хълм на полезността на икономическите продукти (hill
of the economic product utility) върху пространството на продуктите (в случая –
хълм на индивидуалната обща полезност на потребителните икономически
продукти върху двумерното пространство на продуктите), който е показан на
фиг. 2. Той е разположен в тримерно пространство, две от чиито измерения
отразяват обемите на двата вида индивидуални продукти qc1 и qc2, а третото
измерение – величината на общата икономическа полезност на тези продукти
TU(I)(qc1, qc2). Разположената в това тримерно пространство фигура OC2CC1 е
част от крива повърхнина, представляваща “покрива” на хълма на полезността
на продуктите. Нейните крайни контури са частни случаи на функцията на индивидуалната обща полезност на потребителните продукти. По-специално,
кривата OC1 изразява функцията на индивидуалната обща полезност на продуктите при нулев обем на продукта от вида 2, а кривата OC2 – функцията на
индивидуалната обща полезност на продуктите при нулев обем на продукта от
вида 1. Кривата C1C изразява функцията на общата полезност на продуктите
при постоянно равнище на продукта от вида 1 в обем от qc1* специфични единици, а кривата C2C изразява функцията на общата полезност на продуктите
при постоянно равнище на продукта от вида 2 в обем от qc2* специфични единици. Точката C показва значението на функцията на индивидуалната обща
полезност на продуктите при обеми на двата продукта от qc1* и qc2* специфични единици.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TU(I)(qc)
C
B2

B1
0′

A2

A1
B′2

B′1

C2

C1
A′2

A′1

qc1
qc1*

qc2
*
2

qc

0
Фиг.2. Хълм на индивидуалната обща полезност на
потребителните икономически продукти

Прокараме през хълма на продуктовата полезност хоризонтални сечения.
Всяко сечение е успоредно на плоскостта qc10qc2. То “отсича” хълма на полезността на продуктите по две криви линии, точките на всяка една от които са
равноотдалечени от плоскостта qu10qu2 и следователно са носители на една и
съща обща полезност. Такива са кривите A1A2 и B1B2 и те са криви на полезностното безразличие, разположени в тримерното пространство. Техните проекции A'1A'2 и B'1B'2 върху плоскостта qc10qc2 са стандартно представени криви на полезностното безразличие от типа ICqcu (в случая кривата на индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие).
Полезностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти
Когато изменението в количеството на продуктите, с които разполага отделният индивид потребител, се извършва в рамките на дадена крива на индивидуалната обща полезност на потребителните икономически продукти, диференциалният прираст на функцията на общата им полезност е нулев. Това е
така, защото противоположното изменение в количеството на потребяваните
продукти запазва непроменена тяхната обща икономическа полезност:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dTU(I)(qc) = MU(I)1dqc1 + MU(I)2dqc2 = 0.

За всяко n това отношение се обобщава във
n

n
∂TU(I)(qc)
dTU(I)(qc) = ∑
dqc j = ∑ MU(I) j (qc)dqc j = 0.
∂qc j
j =1
j =1

Посочената зависимост се определя като полезностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти [в частност като полезностноеквивалентно заместване на потребителните икономически продукти*
(utility-equivalent substitution of the consumption economic products)]. То е полезностно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на функцията на общата полезност на консумативните икономически продукти [индивидуална] MU(I)1(qc)dqc1 и MU(I)2(qc)dqc2, единият от които е
положителен, а другият – отрицателен. В случая то е индивидуално полезностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти* (individual
utility-equivalent substitution of the economic products) [в частност индивидуално
полезностно-еквивалентно заместване на потребителните икономически
продукти* (individual utility-equivalent substitution of the consumption economic
products)]. То е едновременно разновидност (1) на полезностноеквивалентното заместване на икономическите блага* (utility-equivalent
substitution of the economic goods) [в частност на полезностноеквивалентното заместване на потребителните икономически блага*
(utility-equivalent substitution of the consumption economic goods)], в т.ч. и на
индивидуалното полезностно-еквивалентно заместване на икономическите блага* (individual utility-equivalent substitution of the economic goods) [в
частност на индивидуалното полезностно-еквивалентно заместване на
потребителните икономически блага* (individual utility-equivalent
substitution of the consumption economic goods)] и (2) на еквивалентното заместване на икономическите продукти* (equivalent substitution of the
economic products) [в частност на еквивалентно заместване на потребителните икономически продукти* (equivalent substitution of the consumption
economic products)], в т.ч. и на индивидуалното еквивалентното заместване
на икономическите продукти* (individual equivalent substitution of the
economic products) [в частност на индивидуалното еквивалентното заместване на потребителните икономически продукти* (individual equivalent
substitution of the consumption economic products)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От уравнението за нулевия прираст на общата полезност на комбинацията
от двата икономически продукта (когато общата полезност остава постоянна
величина), по отношение на които се конституира кривата на индивидуалното
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие IC(I)qcu
(при n = 2)
dTU(I)(qc) = MU(I)1(qc)dqc1 + MU(I)2(qc)dqc2 = 0,
се извежда пределната норма на полезностно-еквивалентното заместване на
икономическите продукти [индивидуална] MRPS(I)u (в частност на потребителните икономически продукти) [пределната норма на еквивалентното заместване на една специфична единица от първия вид потребяван индивидуален
продукт с определено количество (също в специфични единици) от втория вид
потребяван индивидуален продукт]

MRPS(I)u12 =

dqc2
MU(I)1 (qc)
∂TU(I)(qc) ∂TU(I)(qc)
=−
=−
:
.
dqc1
MU(I)2 (qc)
∂qc1
∂qc2

За кое да е значение на n (при произволен брой продукти) е валидна формулата
MRPS(I)uij =

dqc j
dqci

=−

MU(I)i (qc)
∂TU(I)(qc) ∂TU(I)(qc)
=−
:
,
MU(I) j (qc)
∂qci
∂qc j
i, j = 1, 2, ..., n.

Тази формула показва, че броят на видовете пределни норми на индивидуалното полезностно-еквивалентно заместване на продуктите в един потребителски вектор с размерност n е равен на n(n – 1) (от това число са изключени единичните пределни норми MRPS(I)uii = – 1).
Пределната норма на индивидуалното полезностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти е отрицателна величина [MRPS(I)u < 0] и е
равна на отношението dqc2/dqc1 между двата диференциални прираста на количествата на потребяваните индивидуални продукти (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение – MU(I)1(qc)/MU(I)2(qc) между индивидуалните пределни полезности на двата вида потребителни продукти (които от
своя страна са винаги положителни). Пределната норма на индивидуалното
полезностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти
MRPS(I)u12 показва към определена точка от кривата на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие с колко спе122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цифични единици трябва да се намали обемът на втория вид потребяван продукт, което да позволи да се увеличи първият вид потребяван продукт с една
специфична единица, така че индивидуалната обща полезност на комбинацията от двата вида потребявани икономически продукти (по дадената крива на
полезностното безразличие) да остане постоянна величина.
Пределната норма на индивидуалното полезностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти MRPS(I)u е разновидност на пределната
норма на полезностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти
MRPSu. Други разновидности на последната са още пределната норма на
фирменото полезностно-еквивалентно заместване на икономическите
продукти* (marginal rate of firm utility-equivalent substitution of the economic
products) MRPS(F)u, пределната норма на общественото полезностноеквивалентно заместване на икономическите продукти* (marginal rate of
social utility-equivalent substitution of the economic products) MRPS(S)u и т.н.
Пределната норма MRPS(I)u e разновидност и на пределната норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите блага.
Закон за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт
За всички действителни числа множеството на индивидуалните продуктови полезностни потребителски икономически предпочитания Pq(I)cu в пространството на консумативните икономически продукти е строго изпъкнало, т.е.
функцията на индивидуалната обща полезност на потребителните икономически продукти TU(I)(qc) е квазивдлъбната. Предполага се, че тази функция е
два пъти диференцируема, т.е. има непрекъснати втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе продуктово-полезностната икономическа матрица на О. Хесе [индивидуална] H(I)qu, която се състои от тези
втори производни и е изцяло отрицателно определена:
H (I)qu =

∂ 2TU(I)(qc)
< 0,
∂qc 2

където ∂qc2 = {∂qci ∂qcj}, i, j = 1, 2, …, n, (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе). В разгърнат вид тя е
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- ∂ 2TU(I)(qc) ∂ 2TU(I)(qc)

,
,
∂qc1∂qc2
∂qc12

 ∂ 2TU(I)(qc) ∂ 2TU(I)(qc)
∂ 2TU(I)(qc) 
,
,
=  ∂qc2∂qc1
∂qc22
2
∂qc
−−−−
 −−−−
2
2
 ∂ TU(I)(qc) ∂ TU(I)(qc)
,
,

∂
qc
∂
qc
∂
qc
∂
qc
n
n
1
2


...,
...,
...,
...,

∂ 2TU(I)(qc) 

∂qc1∂qcn 
∂ 2TU(I)(qc) 

∂qc2∂qcn  < 0 ,
−−−− 
∂ 2TU(I) 

∂qcn2


където
∂TU(I)(qc)  ∂TU(I)(qc) ∂TU(I)(qc)
∂TU(I)(qc) 
 .
= 
,
, ...,
∂qc
∂
qc
∂
qc
∂
qc
1
2
n



Включените в главния диагонал на индивидуалната продуктово-полезностна
матрица на О. Хесе елементи с отрицателни значения
∂ 2TU(I)(qc)
< 0, i = 1, 2, ..., n,
∂qci2

показват, че индивидуалната пределна полезност на всеки потребителни икономически продукт намалява с нарастването на неговия обем (респ. на неговото потребление). Това е законът за намаляващата пределна полезност на
икономическия продукт, който в по-общата му форма като закон за намаляващата пределна полезност (law of diminishing marginal utility) е въведен от
Херман Госен и е означаван като първи закон на Х. Госен.
Законът за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт е
израз на насищането на задоволяването на икономическите потребности (в
частност на полезностните потребителски икономически потребности)
при нарастване на равнището на потреблението. Според този закон с нарастването на количествата на продуктите (в по-общ контекст – на благата), които
индивидът потребява, индивидуалната им обща икономическа полезност нараства, но със забавящи се темпове, т.е. пределните им индивидуални полезности намаляват, което се дължи на насищането на потребностите.
Свойства на кривата на индивидуалното продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие
Свойствата на кривата на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие IC(I)qcu, = TU(I)(qc) разположена в
пространството на потребителните икономически продукти и за краткост
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------наричана по-нататък само крива на полезностното икономическо безразличие, произтичат от твърденията и условията, въз основа на които тя е дефинирана (постулирана).
По-висока и по-ниска крива на полезностното икономическо безразличие
С отдалечаването (отдалечаващото преместване) на кривата на полезностното икономичекско безразличие от координатното начало тя
става носител на по-голям размер индивидуална обща полезност на продукта. Затова по-отдалечената от координатното начало (наричана по-висока)
крива на полезностното безразличие TU(I)2(qc) (фиг. 3) е носител на по-голяма
обща полезност на продукта в сравнение с по-близката до координатното начало (наричана по-ниска) крива на полезностното безразличие TU(I)1(qc). От
това следва, че по-високата крива на полезностното безразличие отговаря на
по-предпочитани индивидуалтни потребителски комбинации от продукти в
сравнение с по-ниската (при едно и също равнище на общите парични разходи
за тяхната покупка).
Количество на продукт 2
(специфични единици)
qu2

TU(I)2(qc)
TU(I)1(qc)
0

qu1
Количество на продукт 1
(специфични единици)

Фиг. 3. По-висока и по-ниска крива на полезностното икономическо безразличие
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Две криви на полезностното икономическко безразличие нямат обща
точка
Две криви на полезностното икономическо безразличие не могат да се
пресичат. Ако се пресичаха, те щяха да имат една обща точка, за която не могат да се дефинират различни значения на индивидуалните общи полезности
на продуктите. Но тя не може едновременно да е безразлична към точки и от
двете криви на полезностното безразличие. Причината е в това, че нагоре и
наляво от пресечната точка A (фиг. 4) първата крива на полезностното икономическо безразличие TU(I)1(qc) е по-ниска, а втората TU(I)2(qc) е по-висока, а
надолу и надясно първата крива на полезностното икономическо безразличие
TU(I)1(qc) е по-висока, а втората TU(I)2(qc) е по-ниска. Следователно такова
положение е невъзможно.
Количество на продукта 2
(специфични единици)
qu2
TU(I)1(qc)
TU(I)2(qc)
A

0

qu1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 4. Две криви на полезностното икономическо безразличие не могат да имат обща точка

Отрицателен наклон на кривата на полезностното икономическо
безразличие
Кривата на полезностното икономическо безразличие има отрицателен наклон. Движението на точка надолу по кривата на полезностното икономическо безразличие TU(I)(qc) означава, че намалява количеството на потребявания продукт, който е маркиран по ординатната ос. При запазване на количеството на потребявания продукт, който е маркиран по абсцисната ос, това
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------означава да се премине към по-малко предпочитана от потребителя комбинация от двата вида продукти. Но кривата на полезностното безразличие се състои от потребителски равноценни (потребителски равнопредпочитани) комбинации от продукти. Следователно, за да се премине към друга потребителски
равнопредпочитана комбинация от продукти, намалението на количеството на
потребявания продукт, маркиран по ординатната ос, трябва да се компенсира
с такова нарастване на количеството на потребявания продукт, маркиран по
абсцисната ос, което да осигури полезностно компенсиране, така че величината на общата полезност от двата вида потребявани продукти да остане постоянна. Ето защо движението на точка надолу по кривата на полезностното икономическо безразличие е съпроводено с движение надясно по нея, т.е. тя е отрицателно наклонена.
Непрекъснатост на кривата на полезностното икономическо безразличие (непрекъснати полезностни икономически предпочитания)
Кривата на полезностното икономическо безразличие е непрекъсната, т.е. може да се борави с понятието за непрекъснатост на кривата на полезностното икономическо безразличие (continuity of the utility economic
indifference curve) [респ. непрекъснати полезностни икономически предпочитания* (continuous utility economic preferences)]. Това означава, че ако в
пространството на икономическите продукти е дефинирана някаква точка, изразяваща определена комбинация от потребявани продукти, през нея обезателно преминава непрекъсната крива на полезностното икономическо безразличие TU(I)(qc). От това следва, че ако в пространството на продуктите са дефинирани две точки на потребителски равнопредпочитани комбинации от
продукти, между тях винаги може да се прокара непрекъсната крива на полезностното икономическо безразличие. С други думи, не съществуват луфтове
между потребителски равноценните комбинации (между потребителски равнопредпочитаните комбинации). На една комбинация от определени положителни количества потребявани продукти винаги може да се съпостави такава
друга, потребителски равностойна (потребителски равнопредпочитана) на нея
комбинация от положителни количества от същите видове потребителски продукти, които количества са безкрайно малко различни от тези на изходната
комбинация.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпъкналост на кривата на полезностното икономическо безразличие
(изпъкнали полезностни икономически предпочитания)
Обичайно кривата на полезностното безразличие е изпъкнала, т.е. налице е изпъкналост на кривата на полезностното икономическо безразличие (convexity of the utility economic indifference curve) [респ. изпъкнали полезностни икономически предпочитания* (convex utility economic
preferences)]. Едно множество е изпъкнало, ако между кои да е две негови точки се прокара отсечка и тогава всички точки от тази отсечка принадлежат на
това множество. Множеството е неизпъкнало, ако тази отсечка не лежи изцяло
в него. Да пренесем тези определения в теорията на полезностните потребителски предпочитания. Тогава едно множество на полезностните икономически предпочитания (на потребителски предпочитаните комбинации от продукти) е изпъкнало, ако между кои да е две негови точки се прокара отсечка и тогава всички точки от тази отсечка принадлежат на същото това множество на
потребителски предпочитаните комбинации. Същото множеството е неизпъкнало, ако тази отсечка не лежи изцяло в него. Под изпъкнала крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (convex curve of the individual product utility consumer’s economic
indifference) TU(I)(qc) сще разбира такава крива на полезностното икономическо безразличие, която е дефинирана от изпъкнало множество, т.е. е сечение
на множество на полезностните икономически непредпочитания с изпъкнало
множество на полезностните икономически предпочитания. Това означава, че
ако съединим с отсечка две кои да е точки на изпъкналата крива на полезностното безразличие, всички точки на тази отсечка принадлежат към множеството
на полезностните предпочитания. Възможни два варианта на изпъкналата
крива на полезностното безразличие – строго-изпъкнала и слабо-изпъкнала
крива на полезностното безразличие.
Строго-изпъкнала крива на полезностното икономическо безразличие
(строго-изпъкнали полезностни икономически предпочитания и нелинейна изпъкнала крива на полезностното икономическо безразличие)
Първият вариант е строго-изпъкналата крива на индивидуалното
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие*
(strictly-convex curve of the individual product utility consumer’s economic
indifference) [респ. строго-изпъкнали полезностни икономически предпочитания* (strictly-convex utility economic preferences)] TU(I)(qc), т.е. когато тя
е изцяло заоблена (фиг. 5). Тогава всяка точка (например точката A) от отсеч128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка, свързваща две точки от кривата на полезностното икономическо безразличие (например точките M и N), без тези две точки, не принадлежи на дадената
крива на полезностното икономическо безразличие, а принадлежи на друга,
по-висока крива на полезностното икономическо безразличие. Това показва, че
има известна балансираност в индивидуалните полезностни предпочитания на
потребителя между различните видове потребявани продукти: пред двете
крайни точки на свързващата отсечка [лежащи на дадената крива на полезностното безразличие, при които комбинациите включват (1) много от първия вид
потребяван продукт и малко от втория вид потребяван продукт или (2) малко
от първия вид потребяван продукт и много от втория вид потребяван продукт]
потребителят предпочита междинна точка от свързващата отсечка (лежаща
върху по-висока крива на полезностното икономическо безразличие), чиято
комбинация включва средно количество и от двата вида потребявани продукти. Строго-изпъкналата крива на полезностното икономическо безразличие е изпъкнала в посока към координатното начало и е вдлъбната в противоположната посока. Тя е нелинейно-изпъкнала крива на полезностното безразличие* (non-linearly convex utility indifference curve) и затова се характеризира с променлива пределна норма на индивидуалното полезностноеквивалентно заместване на потребяваните продукти.
Количество на продукта 2
(специфични единици)
qu2
M
A
N
TU(I)(qc)
0

qu1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 5. Строго-изпъкнала (нелинейноизпъкнала) крива на полезностното икономическо безразличие
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Слабо-изпъкнала крива на полезностното икономическо безразличие
(слабо-изпъкнали полезностни икономически предпочитания и линейна изпъкнала крива на полезностното икономическо безразличие
Вторият вариант е слабо-изпъкналата крива на индивидуалното
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие*
(weakly-convex curve of the individual product utility consumer’s economic
indifference) [респ. слабо-изпъкнали полезностни икономически предпочитания* (weakly-convex utility economic preferences)] TU(I)(qc) (фиг. 6). Тогава
всяка точка (например точката A) от отсечка, свързваща две точки (например
точките M и N) от кривата на полезностното икотномическо безразличие
TU(I)(qc), принадлежи на дадената крива на това безразличие. Това е линейно-изпъкнала крива на полезностното безразличие (linearly-convex utility
indifference curve), респ. линеен сегмент от изпъкнала крива на полезностното безразличие (linear segment of convex utility indifference curve) и затова се
характеризира с постоянна пределна норма на индивидуалното полезностноеквивалентно заместване на потребяваните икономически продукти.
Количество на продукта 2
(специфични единици)
qu2
M
A
N
TU(I)(qc)
0

qu1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 6. Слабо-изпъкнала (линейноизпъкнала) крива на полезностното икономическо безразличие
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Вдлъбнатост на кривата на полезностното икономическо безразличие (вдлъбнати полезностни икономически предпочитания)
Необичайно е кривата на полезностното икономическо безразличие да
не е изпъкнала. Ако все пак тя не е изпъкнала, това означава, че е вдлъбната.
Вдлъбнатостта на кривата на полезностното икономическо безразличие
(concavity of the utility economic indifference curve), респ. вдлъбнатата крива
на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо
безразличие* (concave curve of the individual product utility consumer’s
economic indifference) [т.е. вдлъбнати полезностни икономически предпочитания* (concave utility economic preferences)] TU(I)(qc) индикира наличието на специфични индивидуални полезностни потребителски предпочитания,
при които пред комбинация от по-голямо количество от първия вид потребяван продукт и по-малко количество от втория вид потребяван продукт или
пред комбинация от по-малко количество от първия вид потребяван продукт и
по-голямо количество от втория вид потребяван продукт потребителят предпочита комбинация от относително еднакви количества от двата вида потребявани продукти, която е носител на по-ниска индивидуална обща полезност на
продуктите, т.е. която принадлежи към множеството на полезностните икономически непредпочитания. При вдлъбнатата крива на полезностното икономическо безразличие (фиг. 7) точка (например точката A), лежаща върху отсечка,
съединяваща други две точки (например точките M и N) от кривата на полезностното безразличие, не принадлежи на дадената крива на полезностното
безразличие, а принадлежи на друга, по-ниска крива на полезностното икономическо безразличие и се намира в множеството на полезностните икономическки непредпочитания. Вдлъбнатата крива на полезностното икономическо безразличие е вдлъбната в посока към координатното начало и е изпъкнала в противоположната посока.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на продукта 2
(специфични единици)
qu2
M
A
N
TU(I)(qc)
0

qu1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 7. Вдлъбната крива на полезностното икономическо безразличие

Гладкост на кривата на полезностното икономическо безразличие
(гладки полезностни икономически предпочитания)
Обичайно е кривата на полезностното безразличие да са гладки.
Гладка крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие* (smooth curve of the individual product utility
consumer’s economic indifference) [респ. гладки полезностни икономически
предпочитания* (smooth utility economic preferences)] TU(I)(qc) е тази (фиг.
8), към всяка точка на която (например към точката A) може да се прокара само по една допирателна. Това означава, че при всяка точка от гладката крива
на индивидуалното продуктово полезностно потребителско безразличие може
да се дефинира само по една пределна норма на индивидуалното полезностноеквивалентно заместване на потребяваните продукти. Тогава е налице свойството гладкост на кривата на полезностното икономическо безразличие
(smoothness of the utility economic indifference curve).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на продукта 2
(специфични единици)
qu2

A
TU(I)(qc)
0

qu1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 8. Гладка крива на полезностното
икономическо безразличие

Пречупена крива на полезностното икономическо безразличие (пречупени полезностни икономически предпочитания)
Необичайно е кривите на полезностното безразличието да не са
гладки, т.е. те да са пречупени. Пречупена крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (kinked
curve of the individual product utility consumer’s economic indifference) [респ.
пречупени полезностни икономически предпочитания* (kinked utility economic preferences)] TU(I)(qc) е тази (фиг. 9), която има поне една точка (например точката A), към която може да се прокарат повече от една, обикновено –
безброй много допирателни. Това означава, че при тази точка от пречупената
крива на полезностното икономическо безразличие могат да се дефинират безброй много пределни норми на индивидуалното полезностно-еквивалентно
заместване на потребяваните продукти.

133

1155

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на продукта 2
(специфични единици)
qu2

A
TU(I)(qc)
0
qu1
Количество на продукта 1
(специфични единици)
Фиг. 9. Пречупена крива на на полезностното икономическо безразличие

КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ПОЛЕЗНОСТНО
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (curve of the individual product utility consumer’s economic indifference) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
правилна крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
специфична крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО СТОЙНОСТНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual
product value producer’s economic indifference curve) (в микроикономиката) –
множество IC(I)qpv от икономически точки qp = qp(I) в двумерното пространство на производствените икономически продукти (последното като разновидност на двумерното пространство на икономическите блага изобщо) под
формата на геометрична крива икономическа линия, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици два
вида произвеждани икономически продукти (последните като разновидност
на икономическите блага изобщо) с обеми qp1 и qp2, като всички комбинации
(точки) от тази крива линия са взаимно безразлични за (равнопредпочитани от)
даден индивид производител като икономическа единица (вж. индивидуално
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие), тъй ка134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то всяка една от тези комбинации има еднаква (равна) с тази на другите комбинации от множеството обща икономическа стойност, в частност еднаква
индивидуална обща стойност на икономическите продукти (individual total
value of the economic products) в размер на TV(I)(qp) стойностни единици (вж.
обща стойност на икономическия продукт [индивидуална]), където qp = (qp1,
qp2). Така че тя е стойностно-еквивалентна крива на безразличието. Тя експлицира множството на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие при два вида продукти. Представлява частен случай на кривата на индивидуалното продуктово стойностно производителско безразличие* (individual product value producer’s indifference
curve) и едноврменно е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие и
на кривата на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие, както и на кривата на икономическото безразличие изобщо.
Кривата на индивидуалното продуктово стойностно производителско
икономическо безразличие IC(I)qpv има отрицателен наклон към координатните оси и е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало.
Изобразена е на фиг. 1 и е означена още като TV(I)(qp), което показва, че всяка точка qp от тази крива има постоянна индивидуална обща стойност на икономическите продукти в размер на TV(I)(qp) единици. Двумерното пространство на икономическите продукти (n = 2) се разделя на три икономически множества: (1) множеството на индивидуалните продуктови стойностни производителски икономически предпочитания* (individual product value
producer’s economic economic preferences set) Pq(I)pv (вж. предпочитано производителско икономическо множество), (2) множството на индивидуалното
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие IC(I)qpv
(то е съставено от равноценни икономически предпочитания) и (3) множеството на индивидуалните продуктови стойностни производителски икономически непредпочитания* (individual product value producer’s economic
economic non-preferences set) NPq(I)pv (вж. непредпочитано производителско
икономическо множество) (вж. също икономическо предпочитание). За множеството на индивидуалните продуктови стойностни производителски икономически предпочитания Pq(I)pv е характерна аксиомата за строгата икономическа изпъкналост. Затова за Pq(I)pv е свойствено (при n = 2), че, ако qp1 ≥ qp2,
то aqp1 + (1 – a)qp2 ≥ qp2 за всяко 0 < a < 1, където a и 1 – a са скаларни множители, а qp1 и qp2 са количествата на два вида произвеждани продукти. Това
свойство се обобщава и за n > 2.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Количество на продукта 2
(специфични единици)
qv2
IC(I)qpv, TV(I)(qp)
NPq(I)pv
Pqpv

0

qv1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 1. Крива на индивидуалното продуктово
стойностно производителско икономическо
безразличие ICqv в двумерното пространство
на икономическите продукти

Множството на индивидуалното продуктово стойностно производителско
икономическо безразличие IC(I)qpv формира кривата на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие TV(I)(qp).
Функцията на общата стойност на икономическите продукти [индивидуална], означавана също с TV(I)(qp) (вж. и функция на общата стойност на икономическите продукти) не се променя с движението на точката qp = (qp1, qp2)
по кривата на икономическото безразличие TV(I)(qp). Затова уравнението на
кривата TV(I)(qp) при дадено равнище на общата икономическа стойност е
TV(I)(qp) = const. Решенията на това уравнение са координатите на различните
комбинации на индивидуалния продуктов стойностен производителски икономически избор, имащи посочената еднаква (постоянна) обща икономическа
полезност TV(I)(qp). С движението на точката qp по кривата на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие
IC(I)qpv, която е низходяща, количествата на двата вида произвеждани икономически продукти qp1 и qp2 се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
При произволна промяна на количествата на произвежданите продукти
dqp = (dqp1, dqp2) (т.е. при движение на точката на производителския икономи136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески избор в пространството на икономическите продукти) прирастът на функцията на индивидуалната обща стойност на икономическите продукти е
нейният пълен диференциал (при n = 2):
dTV(I)(qp) = MV(I)1(qp)dqp1 + MV(I)2(qp)dqp2,

където с
MV(I)1 (qp) =

∂TV(I)(qp)
∂TV(T) (qp)
и MV(I)2 (qc2 ) =
∂qp1
∂qp2

са означени съответно пределните стойности на икономическите продукти
[индивидуални] от двете вида. Това положение се обобщава за всяко n (при nмерното пространство на икономическите продукти):
n

n
∂TV(I)(qp)
dqp j = ∑ MV(I) j (qp)dqp j ,
∂qp j
j =1
j =1

dTV(I)(qp) = ∑

където с
MV(I) j (qp ) =

∂TV(I)(qp)
, j = 1, 2, ..., n,
∂qp j

е означена индивидуалната пределна стойност на j-тия вид икономически продукт, а n е броят на видовете индивидуални произвеждани продукти (размерността на вектора на продуктовото икономическо производство). При n = 3
(т.е. в тримерното пространство на икономическите продукти) множеството на
индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие IC(I)qpv се представя като крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие, а при n > 3
(т.е. в многомерното пространство на икономическите продукти) – като крива
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойност производителско
икономическо безразличие. Кривата линия, кривата понърхнина и кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско
икономическо безразличие са разновидности на по-общото понятие за крива
конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско
икономическо безразличие.
Хълм на стойността на икономическите продукти
Кривите на стойностното безразличие могат да бъдат представени като
проекции на т.нар. хълм на стойността на икономическите продукти (hill of
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------the economic product value) върху пространството на продуктите (в случая –
хълм на индивидуалната обща стойност на икономическите продукти върху
двумерното пространство на продуктите), който е показан на фиг. 2. Той е разположен в тримерно пространство, две от чиито измерения отразяват обемите
на двата вида индивидуални продукти qp1 и qp2, а третото измерение – величината на общата икономическа стойност на тези продукти TV(I)(qp1, qp2). Разположената в това тримерно пространство фигура OC2CC1 е част от крива повърхнина, представляваща “покрива” на хълма на стойността на продуктите.
Нейните крайни контури са частни случаи на функцията на индивидуалната
обща стойност на икономическите продукти. По-специално, кривата OC1 изразява функцията на индивидуалната обща стойност на продуктите при нулев
обем на продукта от вида 2, а кривата OC2 – функцията на индивидуалната
обща стойност на продуктите при нулев обем на продукта от вида 1. Кривата
C1C изразява функцията на общата стойност на продуктите при постоянно
равнище на продукта от вида 1 в обем от qp1* специфични единици, а кривата
C2C изразява функцията на общата стоност на продуктите при постоянно равнище на продукта от вида 2 в обем от qp2* специфични единици. Точката C показва значението на функцията на индивидуалната обща стойност на продуктите при обеми на двата продукта от qp1* и qp2* специфични единици.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TV(I)(qp)
C
B2

B1
0′

A2

A1
B′2

B′1

C2

C1
A′2

A′1

qv1
q*v1

qv2
q*v2

0
Фиг. 2. Хълм на индивидуалната обща стойност на
икономическите продукти

Прокараме през хълма на продуктовата стойност хоризонтални сечения.
Всяко сечение е успоредно на плоскостта qp10qp2. То “отсича” хълма на
стойността на продуктите по две криви линии, точките на всяка една от които
са равноотдалечени от плоскостта qp10qp2 и следователно са носители на една
и съща обща стойност. Такива са кривите A1A2 и B1B2 и те са криви на
стойностното безразличие, разположени в тримерното пространство. Техните
проекции A'1A'2 и B'1B'2 върху плоскостта qv10qv2 са стандартно представени
криви на стойностното безразличие от типа ICqpv (в случая кривата на индивидуално продуктово стойностно производителско икономическо безразличие).
Стойностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти
Когато изменението в количеството на продуктите, с които разполага отделният индивид производител, се извършва в рамките на дадена крива на индивидуалната обща стойност на икономическите продукти, диференциалният
прираст на функцията на общата им стойност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количеството на произвежданите продукти запазва непроменена тяхната обща икономическа стойност:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dTV(I)(qp) = MV(I)1dqp1 + MV(I)2dqp2 = 0.

За всяко n това отношение се обобщава във
n

n
∂TV(I)(qp)
dTV(I)(qp) = ∑
dqp j = ∑ MV(I)(qp)dqp j = 0.
∂qp j
j =1
j =1

Посочената зависимост се определя като стойностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти. То е стойностно-еквивалентно, тъй като
еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните
значения на двата диференциални прираста на функцията на общата
стойност на икономическите продукти (индивидуална) MV(I)1(qp)dqp1 и
MV(I)2(qp)dqp2, единият от които е положителен, а другият – отрицателен. В
случая то е индивидуално стойностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти* (individual value-equivalent substitution of the economic
products). То е едновременно разновидност (1) на стойностноеквивалентното заместване на икономическите блага* (value-equivalent
substitution of the economic goods), в т.ч. и на индивидуалното стойностноеквивалентно заместване на икономическите блага* (individual valueequivalent substitution of the economic goods) и (2) на еквивалентното заместване на икономическите продукти* (equivalent substitution of the economic
products), в т.ч. и на индивидуалното еквивалентното заместване на икономическите продукти* (individual equivalent substitution of the economic
products).
От уравнението за нулевия прираст на общата стойност на комбинацията
от двата икономически продукта (когато общата стойност остава постоянна
величина), по отношение на които се конституира кривата на индивидуалното
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие IC(I)qpv
(при n = 2)
dTV(I)(qp) = MV(I)1(qp)dqp1 + MV(I)2(qp)dqp2 = 0,

се извежда пределната норма на стойностно-еквивалентното заместване на
икономическите продукти (индивидуална) MRPS(I)v [пределната норма на еквивалентното заместване на една специфична единица от първия вид произвеждан индивидуален продукт с определено количество (също в специфични
единици) от втория вид произвеждан индивидуален продукт]
MRPS(I)v12 =

dqp2
MU(I)1 (qp)
∂TV(I)(qp ) ∂TV(I)(qp)
=−
=−
:
.
dqp1
MU(I)2 (qp)
∂qp1
∂qp2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За кое да е значение на n (при произволен брой продукти) е валидна формулата
MRPS(I)vij =

dqp j
dqpi

=−

MV(I)i (qp)
∂TV(I)(qp) ∂TV(I)(qp)
=−
:
,
MV(I) j (qp)
∂qpi
∂qp j
i, j = 1, 2, ..., n.

Тази формула показва, че броят на видовете пределни норми на индивидуалното стойностно-еквивалентно заместване на продуктите в един производителски вектор с размерност n е равен на n(n – 1) (от това число са изключени
единичните пределни норми MRPS(I)vii = – 1).
Пределната норма на индивидуалното стойностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти е отрицателна величина [MRPS(I)v < 0] и е
равна на отношението dqp2/dqp1 между двата диференциални прираста на количествата на произвежданите индивидуални продукти (единият от които е
положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното
значение на обратното съотношение – MV(I)1(qp)/MV(I)2(qp) между индивидуалните пределни стойности на двата вида продукти (които от своя страна са
винаги положителни). Пределната норма на индивидуалното стойностноеквивалентно заместване на икономическите продукти MRPS(I)v12 показва към
определена точка от кривата на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие с колко специфични единици трябва
да се намали обемът на втория вид произвеждан продукт, което да позволи да
се увеличи първият вид произвеждан продукт с една специфична единица, така
че индивидуалната обща стойност на комбинацията от двата вида произвеждани икономически продукти (по дадената крива на стойностното безразличие)
да остане постоянна величина.
Пределната норма на индивидуалното стойностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти MRPS(I)v е разновидност на пределната
норма на стойностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти
MRPSv. Други разновидности на последната са още пределната норма на
фирменото стойностно-еквивалентно заместване на икономическите
продукти* (marginal rate of firm value-equivalent substitution of the economic
products) MRPS(F)v, пределната норма на общественото стойностноеквивалентно заместване на икономическите продукти* (marginal rate of
social value-equivalent substitution of the economic products) MRPS(S)v и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пределната норма MRPS(I)v e разновидност и на пределната норма на
стойностно-еквивалентното заместване на икономическите блага.
Закон за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт
За всички действителни числа множеството на индивидуалните продуктови стойностни производителски икономически предпочитания Pq(I) qv в пространството на икономическите продукти е строго изпъкнало, т.е. функцията на
индивидуалната обща стойностт на консумативните икономически продукти
TV(I)(qp) е квазивдлъбната. Предполага се, че тази функция е два пъти диференцируема, т.е. има непрекъснати втори производни (следователно е гладка).
Това позволява да се въведе продуктово-стойностната икономическа матрица на О. Хесе [индивидуална] H(I)qv, която се състои от тези втори производни
и е изцяло положително определена:
H (I)qv =

∂ 2TV(I)(qp)
> 0,
∂qp 2

където ∂qp2 = {∂qpi ∂qpj}, i, j = 1, 2, …, n (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе). В разгърнат вид тя е
 ∂ 2TV(I)(qp) ∂ 2TV(I)(qp)

,
,
2
∂
qp
∂
qp
∂
qp

1
2
1
 ∂ 2TV(I)(qp) ∂ 2TV(I)(qp)
,
,
∂ 2TV(I)(qp ) 
2
=
∂
∂
qp
qp
∂
qp
2
1
2

2
∂qv
 −−−−
−−−−
 2
2
 ∂ TV(I)(qp) , ∂ TV(I)(qp) ,
 ∂qp ∂qp
∂qpn ∂qp2
n
1


∂ 2TV(I)(qp) 

∂qp1∂qpn 
∂ 2TV(I)(qp) 
...,

∂qp2 ∂qpn  > 0 ,
...,
−−−− 

∂ 2TV(I)(qp) 
...,

∂qpn2


...,

където
∂TV(I)(qp )  ∂TV(I)(qp) ∂TV(I)(qp)
∂TV(I)(qp) 
 .
= 
,
, ...,
∂qp
∂qp1
∂qp2
∂qpn



Включените в главния диагонал на индивидуалната продуктово-стойностна
матрица на О. Хесе елементи с положителни значения
∂ 2TV(I)(qp)
> 0, i = 1, 2, ..., n,
∂qpi2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------показват, че индивидуалната пределна стойност на всеки икономически продукт нараства с нарастването на неговия обем (респ. на неговото производство). Това е законът за нарастващата пределна стойност на икономическия
продукт, който в по-общата му форма е закон за нарастващата пределна
стойност* (law of increasing marginal value).
Законът за нарастващата пределна стойност на продукта е израз на насищането на изчерпването на производителските способности (в частност на
стойностните производителски икономически способности) при нарастване на равнището (обема) на производството. Според този закон с нарастването на количествата на продуктите (благата), които индивидът произвежда,
индивидуалната им обща стойност нараства, но с ускорени темпове, т.е. индивидуалните им пределни стойности се увеличават.
Свойства на кривата на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие
Свойствата на кривата на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие IC(I)qpv, разположена в пространството на производствените икономически продукти и за краткост наричана понататък само крива на стойностното икономическо безразличие, произтичат от твърденията и условията, въз основа на които тя е дефинирана (постулирана).
По-висока и по-ниска крива на стойностното икономическо безразличие
С отдалечаването (отдалечаващото преместване) на кривата на
стойностто икономичекско безразличие от координатното начало тя
става носител на по-голям размер индивидуална обща стойност на продукта. Затова по-отдалечената от координатното начало (наричана по-висока)
крива на стойностното безразличие TV(I)2(qp) (фиг. 3) е носител на по-голяма
обща стойност на продукта в сравнение с по-близката до координатното начало (наричана по-ниска) крива на стойностното безразличие TV(I)1(qp). От това
следва, че по-ниската крива на стойностното безразличие отговаря на попредпочитани индивидуални производителски комбинации от продукти в
сравнение с по-високата (при едно и също равнище на общите парични приходи от тяхната реализация).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на продукта 2
(специфични единици)
qv2
TV(I)2(qp)

TV(I)1(qp)

0

qv1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 3. По-висока и по-ниска крива на
стойностното икономическо безразличие

Две криви на стойностто икономическко безразличие нямат обща
точка
Две криви на стойностто икономическо безразличие не могат да се
пресичат. Ако се пресичаха, те щяха да имат една обща точка, за която не могат да се дефинират различни значения на индивидуалните общи стойности на
продуктите. Но тя не може едновременно да е безразлична към точки и от двете криви на стойностното безразличие. Причината е в това, че нагоре и наляво
от пресечната точка A (фиг. 4) първата крива на стойностното икономическо
безразличие TV(I)1(qp) е по-ниска, а втората TV(I)2(qp) е по-висока, а надолу
и надясно първата крива на стойностното икономическо безразличие
TV(I)1(qp) е по-висока, а втората TV(I)2(qp) е по-ниска. Следователно такова
положение е невъзможно.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на продукта 2
(специфични единици)
qv2
TV(I)1(qp)
A

TV(I)1(qp)

0

qv1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 4. Две криви на стойностното икономическо безразличие не могат да имат обща
точка

Отрицателен наклон на кривата на стойностто икономическо безразличие
Кривата на стойностто икономическо безразличие има отрицателен
наклон. Движението на точка надолу по кривата на стойностното икономическо безразличие TV(I)(qp) означава, че намалява количеството на произвеждения продукт, който е маркиран по ординатната ос. При запазване на количеството на произвеждания продукт, който е маркиран по абсцисната ос, това означава да се премине към повеиче предпочитана от производителя комбинация
от двата вида продукти. Но кривата на стойностното безразличие се състои от
производителски равноценни (производителски равнопредпочитани) комбинации от продукти. Следователно, за да се премине към друга производителска
равнопредпочитана комбинация от продукти, намалението на количеството на
произвеждания продукт, маркиран по ординатната ос, трябва да се компенсира
с такова нарастване на количеството на произвеждания продукт, маркиран по
абсцисната ос, което да осигури стойностно компенсиране, така че величината
на общата скойност от двата вида потребявани продукти да остане постоянна.
Ето защо движението на точка надолу по кривата на стойностното икономическо безразличие е съпроводено с движение надясно по нея, т.е. тя е отрицателно наклонена.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Непрекъснатост на кривата на стойностто икономическо безразличие (непрекъснати стойностни икономически предпочитания)
Кривата на стойностто икономическо безразличие е непрекъсната,
т.е. може да се борави с понятието за непрекъснатост на кривата на
стойностното икономическо безразличие (continuity of the value economic
indifference curve) [респ. непрекъснати стойностни икономически предпочитания* (continuous value economic preferences)]. Това означава, че ако в
пространството на икономическите продукти е дефинирана някаква точка, изразяваща определена комбинация от произвеждани продукти, през нея обезателно преминава непрекъсната крива на стойностното икономическо безразличие TV(I)(qp). От това следва, че ако в пространството на продуктите са дефинирани две точки на производителски равнопредпочитани комбинации от
продукти, между тях винаги може да се прокара непрекъсната крива на
стойностното икономическо безразличие. С други думи, не съществуват луфтове между производителски равноценните комбинации (между потребителски равнопредпочитаните комбинации). На една комбинация от определени положителни количества произвеждани продукти винаги може да се съпостави
такава друга, производителски равностойна (производителски равнопредпочитана) на нея комбинация от положителни количества от същите видове производителски продукти, които количества са безкрайно малко различни от тези
на изходната комбинация.
Изпъкналост на кривата на стойностто икономическо безразличие
(изпъкнали стойностни икономически предпочитания)
Обичайно кривата на стойностто безразличие е изпъкнала, т.е. налице
е изпъкналост на кривата на стойостното икономическо безразличие
(convexity of the value economic indifference curve) [респ. изпъкнали стойностни икономически предпочитания* (convex value economic preferences)].
Едно множество е изпъкнало, ако между кои да е две негови точки се прокара
отсечка и тогава всички точки от тази отсечка принадлежат на това множество.
Множеството е неизпъкнало, ако тази отсечка не лежи изцяло в него. Да пренесем тези определения в теорията на стойностните производителски предпочитания. Тогава едно множество на стойностните икономически предпочитания (на производителски предпочитаните комбинации от продукти) е изпъкнало, ако между кои да е две негови точки се прокара отсечка и тогава всички
точки от тази отсечка принадлежат на същото това множество на производителски предпочитаните комбинации. Същото множеството е неизпъкнало, ако
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тази отсечка не лежи изцяло в него. Под изпъкнала крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие*
(convex curve of the individual product value producer’s economic indifference)
TV(I)(qp) сще разбира такава крива на стойностното икономическо безразличие, която е дефинирана от изпъкнало множество, т.е. е сечение на множество
на стойностнитее икономически непредпочитания с изпъкнало множество на
стойностните икономически предпочитания. Това означава, че ако съединим с
отсечка две кои да е точки на изпъкналата крива на стойностното безразличие,
всички точки на тази отсечка принадлежат към множеството на стойностните
предпочитания. Възможни два варианта на изпъкналата крива на
стойностто безразличие – строго-изпъкнала и слабо-изпъкнала крива на
стойностното безразличие.
Строго-изпъкнала крива на стойностното икономическо безразличие
(строго-изпъкнали стойностни икономически предпочитания и нелинейна изпъкнала крива на стойностното икономическо безразличие)
Първият вариант е строго-изпъкналата крива на индивидуалното
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие*
(strictly-convex curve of the individual product value producer’s economic
indifference) [респ. строго-изпъкнали стойностни икономически предпочитания* (strictly-convex value economic preferences)] TV(I)(qp), т.е. когато тя е
изцяло заоблена (фиг. 5). Тогава всяка точка (например точката A) от отсечка,
свързваща две точки от кривата на стойностното икономическо безразличие
(например точките M и N), без тези две точки, не принадлежи на дадената крива на стойностното икономическо безразличие, а принадлежи на друга, пониска крива на стойностното икономическо безразличие. Това показва, че има
известна балансираност в индивидуалните стойностни предпочитания на производителя между различните видове произвеждани продукти: пред двете
крайни точки на свързващата отсечка [лежащи на дадената крива на стойностното безразличие, при които комбинациите включват (1) много от първия вид
произвеждан продукт и малко от втория вид произвеждан продукт или (2)
малко от първия вид произвеждан продукт и много от втория вид произвеждан
продукт] производителят предпочита междинна точка от свързващата отсечка
(лежаща върху по-ниска крива на стойностното икономическо безразличие),
чиято комбинация включва средно количество и от двата вида произвеждани
продукти. Строго-изпъкналата крива на полезностното икономическо безразличие е вдлъбната в посока към координатното начало и е изпъкнала в
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------противоположната посока. Тя е нелинейно-изпъкнала крива на полезностното безразличие* (non-linearly convex utility indifference curve) и затова се
характеризира с променлива пределна норма на индивидуалното стойностноеквивалентно заместване на произвежданите продукти.
Количество на продукта 2
(специфични единици)
qv2
M
A
N
TV(I)(qp)
0

qv1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 5. Строго-изпъкнала (нелинейноизпъкнала) крива на стойностното икономическо безразличие

Слабо-изпъкнала крива на стойностното икономическо безразличие
(слабо-изпъкнали стойностни икономически предпочитания и линейна изпъкнала крива на стойностното икономическо безразличие
Вторият вариант е слабо-изпъкналата крива на индивидуалното
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие*
(weakly-convex curve of the individual product value producer’s economic
indifference) [респ. слабо-изпъкнали стойностни икономически предпочитания* (weakly-convex value economic preferences)] TV(I)(qp) (фиг. 6). Тогава
всяка точка (например точката A) от отсечка, свързваща две точки (например
точките M и N) от кривата на стойностното икотномическо безразличие
TV(I)(qp), принадлежи на дадената крива на това безразличие. Това е линейно-изпъкнала крива на стойностото безразличие (linearly-convex value
indifference curve), респ. линеен сегмент от изпъкнала крива на стойностното безразличие (linear segment of convex value indifference curve) и затова се
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------характеризира с постоянна пределна норма на индивидуалното стойностноеквивалентно заместване на произвежданите икономически продукти.
Количество на продукта 2
(специфични единици)
qv2
M
A
N
TV(I)(qp)
0

qv1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 6. Слабо-изпъкнала (линейноизпъкнала) крива на стойностното икономическо безразличие

Вдлъбнатост на кривата на стойностното икономическо безразличие (вдлъбнати стойностни икономически предпочитания)
Необичайно е кривата на стойностното икономическо безразличие да
не е изпъкнала. Ако все пак тя не е изпъкнала, това означава, че е вдлъбната.
Вдлъбнатостта на кривата на стойностното икономическо безразличие
(concavity of the value economic indifference curve), респ. вдлъбнатата крива
на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (concave curve of the individual product value producer’s
economic indifference) [т.е. вдлъбнати стойностни икономически предпочитания* (concave value economic preferences)] TV(I)(qp) индикира наличието
на специфични индивидуални стойностни производителски предпочитания,
при които пред комбинация от по-голямо количество от първия вид произвеждан продукт и по-малко количество от втория вид произвеждан продукт или
пред комбинация от по-малко количество от първия вид произвеждан продукт
и по-голямо количество от втория вид произвеждан продукт производителятт
предпочита комбинация от относително еднакви количества от двата вида
произвеждани продукти, която е носител на по-голяма индивидуална обща
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойност на продуктите, т.е. която принадлежи към множеството на стойностните икономически непредпочитания. При вдлъбнатата крива на стойностното
икономическо безразличие (фиг. 7) точка (например точката A), лежаща върху
отсечка, съединяваща други две точки (например точките M и N) от кривата на
стойностното безразличие, не принадлежи на дадената крива на стойностното
безразличие, а принадлежи на друга, по-висока крива на стойностното икономическо безразличие и се намира в множеството на стойностните икономическки непредпочитания. Вдлъбнатата крива на стойностто икономическо безразличие е изпъкнала в посока към координатното начало и е вдлъбната в противоположната посока.
Количество на продукта 2
(специфични единици)
qv2
M
A
N
TV(I)(qp)
0

qv1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 7. Вдлъбната крива на стойностното икономическо безразличие

Гладкост на кривата на стойностното икономическо безразличие
(гладки стойностни икономически предпочитания)
Обичайно е кривата на стойностното безразличие да са гладки.
Гладка крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (smooth curve of the individual product value
producer’s economic indifference) [респ. гладки стойност икономически предпочитания* (smooth value economic preferences)] TV(I)(qp) е тази (фиг. 8),
към всяка точка на която (например към точката A) може да се прокара само
по една допирателна. Това означава, че при всяка точка от гладката крива на
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуалното продуктово стойностно производителско безразличие може
да се дефинира само по една пределна норма на индивидуалното стойностноеквивалентно заместване на произвежданите продукти. Тогава е налице свойството гладкост на кривата на стойностното икономическо безразличие
(smoothness of the value economic indifference curve).
Количество на продукта 2
(специфични единици)
qv2

A

TV(I)(qp)
0

qv1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 8. Гладка крива на стойностното
икономическо безразличие

Пречупена крива на стойностното икономическо безразличие (пречупени стойностни икономически предпочитания)
Необичайно е кривите на стойностното безразличието да не са
гладки, т.е. те да са пречупени. Пречупена крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (kinked
curve of the individual product value producer’s economic indifference) [респ. пречупени стойностни икономически предпочитания* (kinked value economic
preferences)] TV(I)(qp) е тази (фиг. 9), която има поне една точка (например
точката A), към която може да се прокарат повече от една, обикновено – безброй много допирателни. Това означава, че при тази точка от пречупената крива
на стойностното икономическо безразличие могат да се дефинират безброй
много пределни норми на индивидуалното стойностно-еквивалентно заместване на потребяваните продукти.
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на продукта 2
(специфични единици)
qv2
A
TV(I)(qp)
0
qv1
Количество на продукта 1
(специфични единици)
Фиг. 9. Пречупена крива на
стойностното икономическо безразличие

КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product worth economic
indifference curve) – множество IC(I)qw от икономически точки q = q(I) в двумерното пространство на икономическите продукти (последното като разновидност на двумерното пространство на икономическите блага изобщо) под
формата на геометрична крива икономическа линия, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици два
вида индивидуални потребителни икономически продукти (последните като
разновидност на икономическите продукти, от там и на икономическите блага
изобщо) с обеми q1 и q2, като всички комбинации (точки) от тази крива линия
са взаимно безразлични за (равнопредпочитани от) даден индивид като икономическа единица (вж. индивидуално потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тези комбинации има еднаква (равна) с тази на
другите комбинации от множеството обща икономическа ценност, в частност
еднаква индивидуална обща ценност на потребителните икономически
продукти (individual total worth of the consumption economic products) в размер
на TW(I)(q) ценностни единици (вж. обща ценност на потребителния икономически продукт [индивидуална]), където qc = (q1, q2). Тя експлицира множството на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие
при два вида консумативни продукти. Представлява частен случай на кривата
на индивидуалното продуктово ценностно безразличие* (individual product
worth indifference curve) и едноврменно е разновидност на кривата конфигура152
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File: от КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие и на
кривата на индивидуалното ценностно икономическо безразличие, както и на
кривата на икономическото безразличие изобщо. Форми на нейното проявление са кривата на индивидуалното продуктово стойностно производителско
икономическо безразличие IC(I)qpv и кривата на индивидуалното продуктово
полезностно потребителско икономическо безразличие IC(I)qcu.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual producer’s economic indifference curve)
(ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово стойносттно проидзводителско
икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие.
КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual value economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово стойносттно проидзводителско
икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойносттно проидзводителско икономическо
безразличие.
КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual value producer’s economic indifference curve) – множество от икономически точки в двумерното
пространство на икономическите блага (в т.ч. и в двумерното пространство
на икономическите продукти) под формата на геометрична крива икономическа линия, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици два вида икономически блага (в т.ч. и два вида
икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива са
взаимно безразлични за даден индивид производител като икономическа единица (вж. стойностно производителско икономическо безразличие), тъй като
всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на останалите обща икономическа
стойност. Кривата на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси, като е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало. Експлицира
множството на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие при два вида блага. Тя е частен случай на кривата на индивидуалното стойностно производителско безразличие* (individual value producer’s indifference curve) и е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие. Нейна
разновидност е кривата на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кривата конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие).
КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual value producer’s economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово стойносттно производителско
икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойносттно производителско икономическо
безразличие.
КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual worth economic indifference curve) – множество от
икономически точки в двумерното пространство на икономическите блага (в
т.ч. и в двумерното пространство на икономическите продукти) под формата
на геометрична крива икономическа линия, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици два вида икономически блага (в т.ч. и два вида икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива линия са взаимно безразлични за даден индивид
като икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя (вж.
индивидуално ценностно икономическо безразличие), тъй като всяка една от
тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа ценност (в т.ч.
или обща икономическа стойност, или обща икономическа полезност). Кривата на индивидуалното ценностното икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на индивидуалното ценностно икономическото безразличие при два вида блага. Тя е
частен случай на кривата на индивидуалното ценностно безразличие* (individual worth indifference curve) и е разновидност на кривата конфигурация на
индивидуалното ценностно икономическо безразличие. Нейна разновидност е
кривата на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие
(която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на кривата на индивидуалното ценностно икономическо безразличие
са още (1) кривата на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо
2
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------безразличие) и (2) кривата на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо
безразличие).
КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual worth economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНАТА ОБЩА СТОПАНСТВЕНА ЦЕННОСТ
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual introverted total protoeconomizing worth of
economic product) – вж. релативистична теория на ценността и интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНАТА ОБЩА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute
individual introverted total worth of economic product) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНАТА ОБЩА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual introverted total worth of the economic product) – вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНАТА ОБЩА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the individual introverted total worth of economic product) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНАТА ОБЩА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual introverted total worth of economic product) – вж. релативистична
теория на ценността.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ИНТРОВЕРТНАТА УСЪРДНОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curve of the relative individual product introverted diligence
ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНАТА УСЪРДНОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curve of
the individual product introverted diligence ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНАТА УСЪРДНОСТНАТА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curve of the absolute individual product introverted diligence
ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНАТА ЦЕННОСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curve of the absolute individual product introverted worth economic potentiality) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНАТА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curve of the
individual product introverted worth economic potentiality) – вж. релативистична
теория на ценността.
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНАТА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curve of the relative individual product introverted worth economic potentiality) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНОТО ОБЩО СТОПАНСТВЕНО УСЪРДИЕ
НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual introverted total protoeconomizing
diligence of ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНОТО ОБЩО УСЪРДИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the
absolute individual introverted total diligence of ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ИНТРОВЕРТНОТО ОБЩО УСЪРДИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the
relative individual introverted total diligence of ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ИНТРОВЕРТНОТО ОБЩО УСЪРДИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the individual introverted total diligence of ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на
усърдието.
КРИВА НА КАПИТАЛОВАТА ИЗДРЪЖКА (capital spending curve) (в
макр.) – същото като крива на инвестиционния разход (в макр.).
КРИВА НА КАПИТАЛОВАТА ИЗДРЪЖКА (capital spending curve) (в
микр.) – същото като крива на инвестиционния разход (в микр.).
КРИВА НА КАПИТАЛОВАТА ИЗДРЪЖКА (capital spending curve) (ки) –
във:
крива на независимата капиталова издръжка (в макр.) (същото като крива на независимия инвестиционен разход (в макр.));
крива на капиталовата издръжка (в макр.) (същото като крива на инвестиционния разход (в макр.));
крива на капиталовата издръжка (в микр.) (същото като крива на инвестиционния разход (в микр.)).
КРИВА НА КАПИТАЛОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ (capital supply curve) (ки) –
във:
обратно огъната крива на капиталовото предлагане (в микр.);
отделна крива на капиталовото предлагане (в микр.);
пазарна крива на капиталовото предлагане (в микр.).
КРИВА НА КАПИТАЛОВОТО ТЪРСЕНЕ (capital demand curve) (ки) – във:
отделна крива на капиталовото търсене (в микр.);
пазарна крива на капиталовото търсене (в микр.).
КРИВА НА КОМПЕНСИРАНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (compensated product demand curve) (в микр.) – крива икономическа линия на продуктовото търсене (в микр.), при която е елиминиран ефектът на дохода (в микр.)
[последният разбиран като потребителен ефект на дохода (в микр.)]. При нея
5
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------промяната в цената предизвиква само заместващ ефект в промяната на продуктовото търсене, т.е. пълният ефект от промяната в цената върху продуктовото търсене се състои само от ефект на заместването (в микр.).
КРИВА НА КОМПЛЕКСНОТО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО И ПЛАТЕЖНОБАЛАНСОВО РАВНОВЕСИЕ* (complex product-market and balance-ofpayments equilibrium curve) (в межд.) – същото като крива IS-BP (в межд.).
КРИВА НА ЛАФЕР, А. (Laffer curve) (в макр.) – предложена от Артър Лафер (Arthur Laffer) в икономиката на предлагането (в макр.) крива икономическа линия, която изразява зависимостта на данъчните постъпления от пределната данъчна ставка (в макр.). При нулева и при 100-процентова пределна
данъчна ставка данъчните постъпления са нулеви. Според кривата на А. Лафер
данъчните постъпления достигат максималната си величина при оптималната
пределна данъчна ставка (в макр.).
КРИВА НА ЛАФЕР, А., НА РЕДУКЦИЯТА НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ
(external-debt reduction Laffer curve) (в межд.) – същото като крива на пазарната стойност на външния дълг (в межд.).
КРИВА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛЕЗНОСТ (curve of the
macroeconomic utility) (ки) – във:
неокласическа крива на макроикономическата полезност (в макр.).
КРИВА НА МИКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕДЕЛНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА (curve of the microeconomic marginal returns on
investment) (в микр.) – същото като крива на пределната възвръщаемост на
инвестицията (в микр.).
КРИВА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПАРИЧНОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (macroeconomic money-market equilibrium curve) (в макр.) – крива
икономическа линия, във всяка точка на която е установено макроикономическото паричнопазарно равновесие (в макр.). Един от нейните варианти е кривата LM (в макр.), разположена в пространството на зависимостите между
лихвения процент и брутния вътрешен продукт (в макр.). На всяка нейна точка има равенство между агрегатното търсене на пари (в макр.) и агрегатното предлагане на пари (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО
РАВНОВЕСИЕ (macroeconomic product-market equilibrium curve) (в макр.) –
крива икономическа линия, във всяка точка на която е установено макроикономическото продуктовопазарно равновесие. Един от нейните варианти е кривата IS (в макр.), разположена в пространството на зависимостите между
лихвения процент и брутния вътрешен продукт (в макр.). На всяка нейна точка има равенство между агрегатното продуктово търсене (в макр.) и агрегатното продуктово предлагане (в макр.).
КРИВА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО РАВНОВЕСИЕ (macroeconomic equilibrium curve) (ки) – във:
крива на вътрешното макроикономическо равновесие (в межд.);
крива на външното макроикономическо равновесие (в межд.);
крива на макроикономическото паричнопазарно равновесие (в межд.);
крива на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в межд.).
КРИВА НА НАЦИОНАЛНОТО ИМПОРТНО ТЪРСЕНЕ (national importdemand curve) (в межд.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която показва зависимостта между обема на вътрешното търсене на вносен продукт и неговата международна цена (в межд.).
КРИВА НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДЛАГАНЕ (national supply curve) (в
межд.) – крива икономическа линия с положителен наклон, изобразяваща зависимостта между обема на предлагането вътре в дадена страна (местното предлагане) на продукт на националното производство и продуктовата цена на вътрешния пазар; макроикономическа крива на предлагането на продукта на вътрешния пазар от местните производители (с положителен наклон), насочено
към удовлетворяване на местно търсене.
КРИВА НА НАЦИОНАЛНОТО ТЪРСЕНЕ (national demand curve) (в межд.)
– крива икономическа линия с отрицателен наклон, изобразяваща зависимостта
между обема на продуктовото търсене вътре в дадена страна (местното търсене) и продуктовата цена на вътрешния пазар; макроикономическа крива на агрегатното търсене на продукта на вътрешния пазар (с отрицателен наклон),
което се удовлетворява от местно производство.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА НЕЗАВИСИМАТА КАПИТАЛОВА ИЗДРЪЖКА (independent
capital spending curve) (в макр.) – същото като крива на независимия инвестиционен разход (в макр.).
КРИВА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ИНВЕСТИЦИИ (independent investment
curve) (в макр.) – крива икономическа линия (под формата на права икономическа линия), изобразяваща независимостта на различните равнища на независимите инвестиции (в макр.) [респ. на инвестиционното търсене (в макр.)] от
реалния доход (в макр.), респ. от обема на реалния брутен вътрешен продукт
(в макр.).
КРИВА НА НЕЗАВИСИМИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД (independent
investment cost curve) (в макр.), крива на независимата капиталова издръжка (в макр.), – крива икономическа линия с положителен наклон, която при
постоянни други условия изобразява съответствието между различните равнища на реалния обем на независимите инвестиции (в макр.) [на независимото инвестиционно търсене (в макр.)] [независими от прираста на дохода (в
макр.), респ. от прираста на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и различните равнища на независимия инвестиционен разход (в макр.).
КРИВА НА НЕЗАВИСИМОТО ИНВЕСТИЦИОННО ТЪРСЕНЕ (independent investment demand curve) (в макр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която при постоянни други условия изобразява намаляването
на независимото инвестиционно търсене (в макр.) [независимо от прираста
на дохода (в макр.), респ. от прираста на брутния вътрешен продукт (в макр.)]
при нарастване на пазарния лихвен процент (в макр.).
КРИВА НА НЕЗАВИСИМОТО ИНВЕСТИЦИОННО ТЪРСЕНЕ ПО НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ* (independent investment demand curve in
nominal interest rate) (в макр.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен
наклон, която при постоянни други условия изобразява намаляването на независимото инвестиционно търсене (в макр.) [независимо от прираста на дохода (в макр.), респ. от прираста на брутния вътрешен продукт (в макр.)] при
нарастване на номиналния пазарен лихвен процент (в макр.).
КРИВА НА НЕЗАВИСИМОТО ИНВЕСТИЦИОННО ТЪРСЕНЕ ПО РЕАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ* (independent investment demand curve in real
interest rate) (в макр.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон,
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------която при постоянни други условия изобразява намаляването на независимото
инвестиционно търсене (в макр.) [независимо от прираста на дохода (в
макр.), респ. от прираста на брутния вътрешен продукт (в макр.)] при нарастване на реалния пазарен лихвен процент (в макр.).
КРИВА НА НЕЗАВИСИМОТО ТЪРСЕНЕ (independent demand curve) (ки) –
във:
крива на независимото инвестиционно търсене (в макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по номинален лихвен процент (в макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по реален лихвен процент
(в макр.).
КРИВА НА НЕТНИЯ ЕКСПОРТ (net-export curve) (в макр.) – същото като
крива на нетноекспортното търсене (в макр.).
КРИВА НА НЕТНИЯ ОТЛИВ НА КАПИТАЛ ПО БАЛАНСА НА КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В РЕАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ (capital net outflows
curve in capital account balance) (в межд.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон показваща зависимостта между равнището на местния номинален
лихвен процент (в макр.) и обема на нетния отлив на капитал по баланса на
капиталовите операции в реално изражение (в межд.).
КРИВА НА НЕТНИЯ ПРИТОК НА КАПИТАЛ В РЕАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ
(real capital net inflows curve) (в межд.) – същото като крива на нетното предлагане на капитал в реално изражение по баланса на капиталовите операции
(в межд.).
КРИВА НА НЕТНОЕКСПОРТНОТО ТЪРСЕНЕ (net-export demand curve)
(в макр.), крива на нетния експорт (в макр.), – права икономическа линия с
отрицателен наклон, която изр/азява отрицателната (обратната) зависимост на
равнището на реалния внос (в макр.) от обема на реалния доход (в макр.), респ.
от обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.).
КРИВА НА НЕТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА КАПИТАЛ В РЕАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ ПО БАЛАНСА НА КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ (real
capital net supply in acapital account balance curve) (в межд.), крива на нетния
приток на капитал в реално изражение (в межд.), – крива икономическа линия с положителен наклон, показваща всички варианти на съотношения между
9
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до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номиналния лихвен процент (в макр.) и обема на нетното предлагане на капитал към местната страна в реално изражение при положение, че има равенство
между пазарния и очаквания номинален валутен курс (в межд.) на местната
парична единица [на местната валута (в межд.)].
КРИВА НА НЕТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА КАПИТАЛ ПО БАЛАНСА НА
КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОМИНАЛНИЯ
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (capital account net sypply curve to nominal interest rate)
(в межд.) – имаща положителен наклон крива икономическа линия, която показва съответствията между обемите на нетното предлагане на чуждестранен
капитал към местната страна, отразявано в баланса на капиталовите операции
(в межд.), и равнищата на местния номинален лихвен процент (в макр.) при
положение че има равенство между пазарния и очаквания номинален валутен
курс (в межд.) на местната парична единица.
КРИВА НА НЕТНОТО ТЪРСЕНЕ НА ВАЛУТА ПО БАЛАНСА НА КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ (foreign exchange net demand curve in balance of
payments on capital account) (в межд.) – същото като крива на нетното търсене
на капитал по баланса на капиталовите операции (в межд.).
КРИВА НА НЕТНОТО ТЪРСЕНЕ НА ЗАСТРАХОВАЩИТЕ СЕ НА ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР* (net demand curve of the hedgers in a forward
exchange market) (в межд.) (*) – множество от икономически точки под формата на крива икономическа линия, показващи (при постоянни други условия)
зависимостта между разликата между търсенето и предлагането на форуърдна
валута (в межд.) от застраховащите се на валутния пазар (в межд.), от една
страна, и форуърдния валутен курс (в межд.), от друга.
КРИВА НА НЕТНОТО ТЪРСЕНЕ НА КАПИТАЛ ПО БАЛАНСА НА
КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ (capital account net demand curve) (в межд.),
крива на нетното търсене на валута по баланса на капиталовите операции
(в межд.), – имаща отрицателен наклон крива икономическа линия, която показва зависимостта между нетния приток на капитал (в межд.) към местната
страна [като нетно търсене на капитал от местните икономически агенти (респ.
икономически единици)], отразяван в баланса на капиталовите операции (в
межд.) като подсистема на платежния баланс (в межд.), от една страна, и измененията на пазарния номинален валутен курс (в межд.) на местната парична
единица, от друга.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА НЕТНОТО ТЪРСЕНЕ НА СПЕКУЛАНТИТЕ НА ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР* (net demand curve of the speculators in forward
exchange market) (в межд.) (*) – множество от икономически точки под формата на крива икономическа линия, показващи (при постоянни други условия)
зависимостта между разликата между търсенето и предлагането на форуърдна
валута (в межд.) от валутните спекуланти (в межд.), от една страна, и форуърдния валутен курс (в межд.), от друга.
КРИВА НА ОБЩАТА И ПРЕДЕЛНАТА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА
РАВНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ]* (curve of the absolute individual total and marginal gived value of the equal production economic product) – вж. пределна предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална].
КРИВА НА ОБЩАТА И ПРЕДЕЛНАТА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА
РАВНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ]* (curve of the relative individual total and marginal gived value of the equal production economic product) – вж. пределна
предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална].
КРИВА НА ОБЩАТА И ПРЕДЕЛНАТА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА
РАВНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ]* (curve of the absolute individual total and marginal accepted utility value of the equal consumption economic product) – вж. пределна приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална].
КРИВА НА ОБЩАТА И ПРЕДЕЛНАТА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА
РАВНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ]* (curve of the relative individual total and marginal accepted utility value of the equal consumption economic product) – вж. пределна приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална].
КРИВА НА ОБЩАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual total
11
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------utility of economic product) – вж. общополезностно икономическо поведение на
индивида [продуктово].
КРИВА НА ОБЩАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the individual economic product total utility) –
вж. общополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ОБЩАТА ПЕЧАЛБА (total profit curve) (в микр.) – крива икономическа линия, която съпоставя равнищата на общата печалба (в микр.) [респ.
на икономическата обща печалба (в микр.)] на икономическата единица (в т.ч.
и на фирмата) с обемите на нейната дейност. В икономикс под крива на общата
печалба обикновено се подразбира кривата на икономическата обща печалба* (economic total profit curve) (в микр.). Освен това, ако не е посочено друго,
под крива на общата печалба обикновено се подразбира кривата на продуктовата обща печалба (в микр.), която е нейна разновидност.
КРИВА НА ОБЩАТА ПЕЧАЛБА (total profit curve) (ки) – във:
крива на общата печалба (в микр.);
крива на продуктовата обща печалба (в микр.);
фирмена крива на общата печалба (в микр.);
фирмена крива на продуктовата обща печалба (в микр.).
КРИВА НА ОБЩАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual total
utility of economic product) – вж. общополезностно икономическо поведение на
индивида [продуктово].
КРИВА НА ОБЩАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of absolute individual total utility of the consumption economic product) – вж. обща
икономическа полезност [абсолютна].
КРИВА НА ОБЩАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of a individual total
utility of the consumption economic product) – вж. обща полезност на потребителния икономически продукт [индивидуална].
КРИВА НА ОБЩАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------relative individual total utility of the consumption economic product) – вж. обща
икономическа полезност [относителна].
КРИВА НА ОБЩАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of a individual total
utility of the production economic product) – вж. обща полезност на производсгтвения икономически продукт [индивидуална].
КРИВА НА ОБЩАТА ПОТРЕБИТЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ТРУДОВИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(curve of the relative individual total consumption utility of the labour economic
factor) – вж. обща икономическа ценност.
КРИВА НА ОБЩАТА ПОТРЕБИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ТРУДОВИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(curve of the relative individual total consumption value of the labour economic
factor) – вж. обща икономическа ценност.
КРИВА НА ОБЩАТА ПОТРЕБИТЕЛНА ЦЕННОСТ НА ТРУДОВИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(curve of the relative individual total consumption worth of the labour economic
factor) – вж. обща икономическа ценност.
КРИВА НА ОБЩАТА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual total gived value of economic product) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ОБЩАТА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual total gived value of production economic
product) – вж. обща предавана стойност на производствения икономически
продукт [абсолютна индивидуална] и релативистична теория на ценността..
КРИВА НА ОБЩАТА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the
individual total gived value of production economic product) – вж. релативистична теория на ценността.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ОБЩАТА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual total gived value of production economic
product) – вж. релативистична теория на ценността, обща предавана
стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална], пространство на интровертното стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]. и интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово].
КРИВА НА ОБЩАТА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual total accepted utility of economic product) – вж. релативистична
теория на ценността.
КРИВА НА ОБЩАТА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual total accepted utility of consumption
economic product) – вж. обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] и релативистична теория на ценността..
КРИВА НА ОБЩАТА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the
individual total accepted utility of production economic product) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ОБЩАТА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual total accepted utility of consumption
economic product) – вж. релативистична теория на ценността, пространство
на интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] и интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ОБЩАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------the relative individual total production utility of the economic product) – вж. обща
икономическа ценност.
КРИВА НА ОБЩАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of
the relative individual total production value of the economic product) – вж. обща
икономическа ценност.
КРИВА НА ОБЩАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curves of the
relative individual total production worth of the economic product) – вж. обща икономическа ценност.
КРИВА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual total
value of economic product) – вж. общостойностно икономическо поведение на
индивида [продуктово].
КРИВА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the individual economic product total value) –
вж. общостойностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual total
value of economic product) – вж. общостойностно икономическо поведение на
индивида [продуктово].
КРИВА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of a individual total
value of the consumption economic product) – вж. обща стойност на потребителния икономически продукт [индивидуална].
КРИВА НА ОБЩАТА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual total accepted utility of consumption
economic product) – вж. обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална].
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of absolute individual total value of the production economic product) – вж. обща икономическа стойност [абсолютна].
КРИВА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of a individual total
value of the production economic product) – вж. обща стойност на производствения икономически продукт [индивидуална].
КРИВА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of
relative individual total value of the production economic product) – вж. обща икономическа стойност [относителна].
КРИВА НА ОБЩАТА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual total
worth of economic product) – вж. общоценностно икономическо поведение на
индивида [продуктово].
КРИВА НА ОБЩАТА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual total
worth of economic product) – вж. общоценностно икономическо поведение на
индивида [продуктово].
КРИВА НА ОБЩАТА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the individual economic product total worth) –
вж. общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ОБЩАТА ЦЕННОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of a individual total worth of
the consumption economic product) – вж. обща ценност на потребителния икономически продукт [индивидуална].
КРИВА НА ОБЩАТА ЦЕННОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of a individual total
worth of the production economic product) – вж. обща ценност на производсгтвения икономически продукт [индивидуална].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ОБЩЕСТВЕНОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (social indifference curve) (в
микр.), контур на общественото безразличие (в микр.), – разположена в
двумерното пространство на икономическите полезности крива икономическа
линия с отрицателен наклон, изпъкнала в посока противоположна на координатното начано, при всяка икономическа точка от която равнището на общественото благосъстояние (в микр.) остава постоянно. Всяка точка от кривата
на общественото благосъстояние представлява комбинация от общите икономически полезности на двама потребители, която осигурява едно и също обществено благосъстояние. Затова за обществото като цяло е безразлично на
коя от тези точки ще се намира, макар това да не е безразлично за отделния
индивид. Вж. критерий за общественото благосъстояние на А. Бергсон (в
микр.).
КРИВА НА ОБЩИЯ ПОСТОЯНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (total
fixed production cost curve) (в микр.) – същото като крива на продуктовия общ
постоянен производствен разход (в микр.).
КРИВА НА ОБЩИЯ ПРОДУКТ (total product curve) (в микр.), крива на
производствената функция (в микр.), – крива икономическа линия, която
изобразява зависимостта между равнището (обема) на общия 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 общият 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 общия продукт може да изобразява неговата завимилост и от няколко вида
производствени фактори.
КРИВА НА ОБЩИЯ ПРОДУКТ (total product curve) (ки) – във:
индивидуална крива на общия продукт (в микр.);
крива на общия продукт (в микр.);
отделна крива на общия продукт (в микр.);
капиталово-обусловена краткосрочна крива на общия продукт (в микр.);
крива на общия продукт на капитала (в микр.);
крива на общия продукт на труда (в микр.);
трудово-обусловена краткосрочна крива на общия продукт (в микр.);
физическо-обусловена краткосрочна крива на общия продукт (в микр.);
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фирмена крива на общия продукт (в микр.).
КРИВА НА ОБЩИЯ ПРОДУКТ НА КАПИТАЛА (capital total product curve)
(в микр.) – крива икономическа линия, която изобразява зависимостта между
равнището (обема) на общия продукт на капитала (в микр.) като променлив
производствен икономически фактор (измерено в специфични единици) и
обема на капитала (измерен в парични единици). Макар че общият продукт е
резултат от прилагането на комбинация от няколко вида производствени фактори, общият продукт се интерпретира като общ продукт на капитала като
единствено променливия производствен фактор (докато останалите входни
икономически фактори са постоянни величини). Може да се извърши извеждане на кривата на пределния продукт на капитала от кривата на общия
продукт на капитала (derivation of capital marginal product curve from capital
total product curve) (в микр.) [вж. крива на пределния продукт на капитала (в
микр.)] и извеждане на кривата на средния продукт на капитала от кривата на общия продукт на капитала (derivation of capital average product
curve from capital total product curve) (в микр.) [вж. крива на средния продукт
на капитала (в микр.)]. По-точното наименование на капитала е физически
производствен икономически фактор, така че общ продукт на капитала е само
общовъзприет и немного точен начин за означаване на понятието за общ продукт на физическия производствен икономически фактор.
КРИВА НА ОБЩИЯ ПРОДУКТ НА ТРУДА (labour total product curve) (в
микр.) – крива икономическа линия, която изобразява зависимостта между равнището (обема) на общия продукт на труда (в микр.) (на трудовия производствен икономически фактор) като променлив производствен икономически
фактор (измерено в специфични единици) и обема на труда (измерен в единици работно време, респ. в единици работна сила). Макар че общият продукт (в
микр.) е резултат от прилагането на комбинация от няколко вида производствени фактори, общият продукт се интерпретира като общ продукт на труда като единствено променливия производствен фактор (докато останалите входни
икономически фактори са постоянни величини). Може да се извърши извеждане на кривата на пределния продукт на труда от кривата на общия продукт на труда (derivation of labour marginal product curve from labour total
product curve) (в микр.) [вж. крива на пределния продукт на труда (в микр.)] и
извеждане на кривата на средния продукт на труда от кривата на общия
продукт на труда (derivation of labour average product curve from labour total
18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------product curve) (в микр.) [вж. крива на средния продукт на труда (в микр.)]. Изразът крива на общия продукт на труда е само общовъзприет и немного точен
начин за означаване на понятието за крива на общия продукт на трудовия производствен икономически фактор.
КРИВА НА ОБЩИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (total production cost
curve) (в микр.) – крива икономическа линия с положителен наклон, която съпоставя равнищата на общия производствен разход (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) с обемите на нейната дейност. Ако не е посочено друго, под крива на общия производствен разход се подразбира кривата на продуктовия общ производствен разход (в микр.), която е нейна разновидност.
КРИВА НА ОБЩИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (short-run total production cost curve) (ки) – във:
краткосрочна крива на общия производствен разход (в микр.) (същото като краткосрочна крива на продуктовия общ производствен разход (в микр.));
крива на общия производствен разход (в микр.) (същото като крива на
продуктовия общ производствен разход (в микр.));
крива на продуктовия общ производствен разход (в микр.);
фирмена крива на общия производствен разход (в микр.);
фирмена крива на продуктовия общ производствен разход (в микр.).
КРИВА НА ОБЩИЯ ПРОМЕНЛИВ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (total
variable production cost curve) (в микр.) – същото като крива продуктовия общ
променлив производствен разход (в микр.).
КРИВА НА ОБЩИЯ ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (total full production cost curve) (в микр.) – същото като крива на продуктовия общ пълен
производствен разход (в микр.).
КРИВА НА ОБЩИЯ ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (total full production cost curve) (ки) – във:
краткосрочна крива на общия пълен производствен разход (в микр.) (същото като краткосрочна крива на продуктовия общ пълен производствен разход (в микр.));
крива на общия пълен производствен разход (в микр.) (същото като крива
на продуктовия общ пълен производствен разход (в микр.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ОБЩОТО ПРЕДАВАНО УСИЛИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the
relative individual total gived exertion of ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ОБЩОТО ПРЕДАВАНО УСИЛИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual total gived exertion of production
ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ОБЩОТО ПРЕДАВАНО УСИЛИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual total gived exertion of production
ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ОБЩОТО ПРЕДАВАНО УСИЛИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of
the individual total gived exertion of production ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ОБЩОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ВАЛУТА ПО БАЛАНСА НА
ТЕКУЩИТЕ ОПЕРАЦИИ И БАЛАНСА НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОФИЦИАЛНИТЕ РЕЗЕРВИ (foreign exchange total supply curve in current account
balance and official settlements balance) (в межд.) – крива икономическа линия с
положителен наклон, която изобразява правата зависимост между равнището
на номиналния косвен валутен курс (в межд.) на местната парична единица и
общия обем на предлагането на местната валута (в межд.) според баланса на
текущите операции (в межд.) и баланса на операциите по официалните резерви (в межд.) като подсистеми на платежния баланс (в межд.).
КРИВА НА ОБЩОТО ПРЕДЛАГАНЕ ПРИ ИМПОРТНА КВОТА (totalsupply curve with import quota) (в межд.) – крива икономическа линия на общото
предлагане на даден вид продукт на вътрешния продуктов пазар (с положителен наклон), която изразява съвкупно предлагането от местните производители и от фирмите-вносителки при определена от държавата с импортната квота.
КРИВА НА ОБЩОТО ПРИЕМАНО УМЕНИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the rela-

20

1195

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tive individual total accepted skill /knack/ of ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ОБЩОТО ПРИЕМАНО УМЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(curve of the absolute individual total accepted skill /knack/ of consumption
ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ОБЩОТО ПРИЕМАНО УМЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual total accepted skill /knack/ of production
ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ОБЩОТО ПРИЕМАНО УМЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual total accepted skill /knack/ of consumption
ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ОБЩОТО ПРИЕМАНО УМЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the
individual total accepted skill /knack/ of production ecotechnomic product) – вж.
релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ОБЩОТО ТЪРСЕНЕ НА ВАЛУТА ПО БАЛАНСИТЕ НА
ТЕКУЩИТЕ И КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ (foreign exchange total
demand curve in balance of payments on current account and on capital account) (в
межд.) – имаща отрицателен наклон крива икономическа линия, която изразява
зависимостта между равнището на пазарния номинален валутен курс (в межд.)
на местната парична единица и обема на общото търсене [от страна на чуждестранните икономически агенти (респ. икономически единици)] на местна валута (в межд.) по баланса на текущите операции (в межд.) и баланса на капиталовите операции (в межд.) като подсистеми на платежния баланс (в
межд.) на дадена страна.
КРИВА НА ОСТАТЪЧНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (residual product
demand curve) (в микр.), остатъчна крива на продуктовия среден приход (в
микр.), – част от кривата на пазарното продуктово търсене (в микр.), след
като от нея се приспадне сегментът (пазарният дял), покриван от установените фирми (в микр.) в олигопола (в микр.) [от установените олигополни фирми
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в микр.)] (респ. от установените в отрасъла фирми). Кривата на остатъчното
продуктово търсене е тази, която може да се покрива от новонавлизащата в
олигопола (респ. в отрасъла) фирма.
КРИВА НА ОСЪВРЕМЕНЕНАТА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
(investment present value curve) (в макр.) – същото като крива на стойността
на инвестициите (в макр.).
КРИВА НА ОСЪВРЕМЕНЕНАТА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТE
(investment present value curve) (в микр.) – същото като крива на стойността
на инвестициите (в микр.).
КРИВА НА ОСЪВРЕМЕНЕНАТА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
(investment present value curve) (ки) – във:
крива на осъвременената стойност на инвестициитe (в микр.) (същото
като крива на стойността на инвестициите (в микр.));
крива на осъвременената стойност на независимите инвестиции (в
макр.) (същото като крива на стойността на независимите инвестиции (в
макр.));
крива на осъвременената стойност на независимите инвестиции (същото като крива на стойността на независимите инвестиции (в макр.));
микроикономическа крива на осъвременената стойност на инвестициите
(в микр.) (същото като крива на осъвременената стойност на инвестициите
(в микр.)).
КРИВА НА ОСЪВРЕМЕНЕНАТА СТОЙНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ
ИНВЕСТИЦИИ (independent investment present value curve) (в макр.) – същото
като крива на стойността на независимите инвестиции (в макр.).
КРИВА НА ОТЛИВА НА КАПИТАЛ ПО БАЛАНСА НА КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В РЕАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ (capital outflows curve in
capital account balance) (ки) – във:
крива на нетния отлив на капитал по баланса на капиталовите операции
в реално изражение (в межд.).
КРИВА НА ОТНОСИТЕЛНИЯ ПРОДУКТОВ ПАРИТЕТ* (relative product
parity curve) (в межд.) – същото като крива “номинален валутен курс – темп на
инфлацията” (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ОТНОСИТЕЛНИЯ ФИНАНСОВ ПАРИТЕТ* (relative financial
parity curve) (в межд.) – същото като крива “номинален валутен курс – номинален лихвен процент” (в межд.).
КРИВА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ* (curve of the negative materiallyspending productly-bimatimary-two-utility economic growth in materiallyproductly-intensive materially-realized utility) (в микр.) – вж. отрицателен материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически
растеж при материално-продуктовоинтензивна материално-реализирана
полезност (в микр.).
КРИВА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ* (curve of the negative materially-spending productly-bimatimary-two-utility economic growth in materiallyproductly-intensive immaterially-realized utility) (в микр.) – вж. отрицателен
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана полезност (в микр.).
КРИВА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ* (curve of the negative materiallyspending productly-bimatimary-two-value economic growth in materiallyproductly-intensive materially-realized value) (в микр.) – вж. отрицателен материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически
растеж при материално-продуктовоинтензивна материално-реализирана
стойност (в микр.).
КРИВА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ* (curve of the negative materially23
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------spending productly-bimatimary-two-value economic growth in materiallyproductly-intensive immaterially-realized value) (в микр.) – вж. отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.).
КРИВА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ* (curve of the negative immaterially-spending productly-bimatimary-two-utility economic growth in immaterially-productly-intensive materially-realized utility) (в микр.) – вж. отрицателен нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материалнореализирана полезност (в микр.).
КРИВА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ* (curve of the negative
immaterially-spending productly-bimatimary-two-utility economic growth in immaterially-productly-intensive immaterially-realized utility) (в микр.) – вж. отрицателен нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.).
КРИВА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ ТРУДОВО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
ПРИ ТРУДОВО-ФАКТОРОВОИНТЕНЗИВЕН МАТЕРИАЛЕН ПРОДУКТ* (curve of the negative labourly-spending factorly-bimatimary-two-product
economic growth in labourly-factorly-intensive material product) (в микр.) – вж.
отрицателен трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в микр.).
КРИВА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МА24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ* (curve of the negative immaterially-spending productly-bimatimary-two-value economic growth in immateriallyproductly-intensive materially-realized value) (в микр.) – вж. отрицателен нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически
растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материално-реализирана
стойност (в микр.).
КРИВА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ* (curve of the negative immaterially-spending productly-bimatimary-two-value economic growth in immaterially-productly-intensive immaterially-realized value) (в микр.) – вж. отрицателен
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана стойност (в микр.).
КРИВА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ ТРУДОВО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
ПРИ ТРУДОВО-ФАКТОРОВОИНТЕНЗИВЕН НЕМАТЕРИАЛЕН ПРОДУКТ* (curve of the negative labourly-spending factorly-bimatimary-two-product
economic growth in labourly-factorly-intensive immaterial product) (в микр.) – вж.
отрицателен трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в микр.).
КРИВА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ ФИЗИЧЕСКО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
ПРИ ФИЗИЧЕСКО-ФАКТОРОВОИНТЕНЗИВЕН МАТЕРИАЛЕН ПРОДУКТ* (curve of the negative physically-spending factorly-bimatimary-twoproduct economic growth in physically-factorly-intensive material product) (в
микр.) – вж. отрицателен физическо-изразходващ факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
материалeн продукт (в микр.).
КРИВА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ ФИЗИЧЕСКО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
ПРИ ФИЗИЧЕСКО-ФАКТОРОВОИНТЕНЗИВЕН НЕМАТЕРИАЛЕН
25
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОДУКТ* (curve of the negative physically-spending factorly-bimatimary-twoproduct economic growth in physically-factorly-intensive immaterial product) (в
микр.) – вж. отрицателен физическо-изразходващ факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
нематериалeн продукт (в микр.).
КРИВА НА ОУКЪН, А. (Okun's curve) (в макр.) – графично изображение на
закона на А. Оукън (в макр.). Изразява зависимостта между произведения реален брутен вътрешен продукт (в макр.) и нормата на цикличната безработица (в макр.).
КРИВА НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (externaldebt market value curve) (в межд.) (стойност = значение, величина), крива на
А. Лафер на редукцията на външния дълг (в межд.), – крива икономическа
линия (геометрично място от икономически точки), изразяваща зависимостта
на пазарната стойност на външния дълг (в межд.) от номиналната стойност
на външния дълг (в межд.).
КРИВА НА ПАЗАРНОТО ПРЕДЛАГАНЕ (market supply curve) (ки) – във:
инверсна крива на пазарното предлагане (в микр.);
напълно-нееластична крива на пазарното продуктово предлагане (в
микр.);
слабоеластична крива на пазарното продуктово предлагане (в микр.).
КРИВА НА ПАЗАРНОТО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (market product
supply curve) (ки) – във:
инверсна крива на пазарното продуктово предлагане (в микр.);
напълно-нееластична крива на пазарното продуктово предлагане (в
микр.).
КРИВА НА ПАЗАРНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (market product
demand curve) (ки) – във:
инверсна крива на пазарното продуктово търсене (в микр.).
КРИВА НА ПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ (market equilibrium curve) (ки) –
във:
крива на продуктовопазарното равновесие (в макр.).
КРИВА НА ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ (market demand curve) (ки) – във:
26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инверсна крива на пазарното продуктово търсене (в микр.).
КРИВА НА ПАРИЧНОПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ (money-market
equilibrium curve) (ки) – във:
крива на макроикономическото паричнопазарно равновесие (в макр.).
КРИВА НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (balance of payments curve) (в межд.) –
същото като крива BP (в макр.).
КРИВА НА ПЛАТЕЖНОБАЛАНСОВОТО РАВНОВЕСИЕ (balance-ofpayments equilibrium curve) (в межд.) – същото като крива BP (в межд.).
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(curve of the absolute individual product utility consumer’s economic needs
/necessities/) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the
individual product utility consumer’s economic needs /necessities/) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the relative individual product utility consumer’s economic needs
/necessities/) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ОБЩ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (utility
total consumption cost curve) (в микр.) (*) – крива икономическа линия, която
изобразява зависимостта между обема на полезностения общ потребителен
разход (в микр.) (изразен в парични единици) на икономическата 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 икономическата единица разглежданата обща икономическа полезност. Нейна разновидност е индивидуалната крива на полезностния общ потребителен разход (в микр.).
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ОБЩ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (utility
total consumption cost curve) (ки) – във:
индивидуална крива на полезностния общ потребителен разход (в микр.);
крива на полезностния общ потребителен разход (в микр.).
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ПРЕДЕЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД*
(utility marginal consumption cost curve) (в микр.) (*) – крива икономическа линия, която изобразява зависимостта между равнището на полезностения пределен потребителен разход (в микр.) на икономическата единица (изразен в
парични единици) и обема на нейната обща икономическа полезност (последната измерена в полезностни единици). Нейна разновидност е индивидуалната крива на полезностния пределен потребителен разход.
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ПРЕДЕЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД
(utility marginal consumption cost curve) (ки) – във:
индивидуалена крива на полезностения пределен потребителен разход (в
микр.);
крива на полезностения пределен потребителен разход (в микр.).
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ СРЕДЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД*
(utility average consumption cost curve) (в микр.) (*) – крива икономическа линия, която изобразява зависимостта равнището на полезностения среден потребителен разход (в микр.) (изразен в парични единици) на икономическата
единица и обема на нейната обща икономическа полезност (последната измерена в полезностни единици). Нейна разновидност е индивидуалена крива на
полезностния среден потребителен разход (в микр.).
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ СРЕДЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД
(utility average consumption cost curve) (ки) – във:
индивидуалена крива на полезностния среден потребителен разход (в
микр.);
крива на полезностния среден потребителен разход (в микр.).
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНО-ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ*
(utility-consumption possibility curve) (в микр.) – по-пълно наименование на
кривата на потребителните възможности (в микр.). Акцентира върху обстоятелството, че по кривата на потребителните възможности се разполагат различните варианти на комбинирането на два вида общи икономически полез28
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ности (на двама потребители) (на полезност-микса) при оптималното и ефективно разпределение и потребление (използуване) на икономическите продукти.
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНО-ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
(utility-consumption possibility curve) (ки) – във:
голяма крива на полезностно-потребителните възможности (в микр.)
(същото като голяма крива на потребителните възможности (в микр.));
крива на полезностно-потребителните възможности (в микр.).
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(utility economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (utility economic preference curve), крива на потребителското икономическо предпочитание, крива на предпочитанието,– въведена от В. Парето
крива икономическа линия в пространството на потребителните икономически блага (в т.ч. и в пространството на потребителните икономически
продукти), която показва различни равнища на задоволяване на потребностите
на индивида (измерени чрез различните равнища на общата икономическа полезност на комбинациите от потребяваните индивидуални икономически блага, в т.ч. и икономически продукти, които той може да закупи при различни
равнища на паричния им разход, зависещ от дохода на потребителя) в икономическото потребление при постоянна пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално]. Построява се от икономическите точки, които отговарят на тези условия, като всяка отделна крива на полезностното икономическо предпочитание съответства
на отделна индивидуална пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на благата. Обикновено е наричана само крива на предпочитанието. Същото е като крива “доход – потребление”.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (utility consumer’s economic indifference curve) – множество
от икономически точки в двумерното пространство на потребителните икономически блага (в т.ч. и в двумерното пространство на потребителните
икономически продукти) под формата на геометрична крива икономическа линия, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици два вида икономически блага (в т.ч. и два вида икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива линия са
взаимно безразлични за даден потребител като икономическа единица (вж. полезностно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от
тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа полезност. Кривата на полезностното потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е изпъкнала в посока към координатното начало. Експлицира множството на полезностното потребителско икономическо безразличие при два вида блага. Тя е частен случай на кривата на
полезностното потребителско безразличие* (utility consumer’s indifference
curve) и е разновидност на кривата конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие (която от
своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на полезностното
продуктово потребителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие (същата известна в литературата само като крива на безразличието) (която от своя страна е разновидност на кривата конфигурация
на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие);
(2) крива на фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s economic indifference curve) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото полезностно
потребителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s economic
indifference curved configuration)]; (3) крива на общественото полезностно
потребителско икономическо безразличие* (social utility consumer’s
economic indifference curve) [която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на общественото полезностно потребителско икономическо безразличие* (social utility consumer’s economic indifference curved
configuration)]. Ако не е посочено друго, под крива на полезностното потреби-
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (utility consumer’s economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual economic
product utility) – вж. полезностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the individual economic product utility) – вж. полезностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual economic
product utility) – вж. полезностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ* (curve of the positive materiallyspending productly-bimatimary-two-utility economic growth in materiallyproductly-intensive materially-realized utility) (в микр.) – вж. положителен материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически
растеж при материално-продуктовоинтензивна материално-реализирана
полезност (в микр.).
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
31
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ* (curve of the positive materially-spending productly-bimatimary-two-utility economic growth in materiallyproductly-intensive immaterially-realized utility) (в микр.) – вж. положителен
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана полезност (в микр.).
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ ПО РИБЧИНСКИ, Т.* (curve
of the positive materially-spending productly-bimatimary-two-utility economic
growth in materially-productly-intensive immaterially-realized utility according to
Ribchinski) (в микр.) – вж. положителен материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност по Рибчински,
Т. (в микр.)
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ* (curve of the positive materiallyspending productly-bimatimary-two-value economic growth in materiallyproductly-intensive materially-realized value) (в микр.) – вж. положителен материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически
растеж при материално-продуктовоинтензивна материално-реализирана
стойност (в микр.).
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ* (curve of the positive materiallyspending productly-bimatimary-two-value economic growth in materiallyproductly-intensive immaterially-realized value) (в микр.) – вж. положителен
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана стойност (в микр.).
32

1207

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ ПО РИБЧИНСКИ, Т.* (curve
of the positive materially-spending productly-bimatimary-two-value economic
growth in materially-productly-intensive immaterially-realized value according to
Ribchinski) (в микр.) – вж. положителен материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност по Рибчински, Т.
(в микр.)
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ* (curve of the positive immaterially-spending productly-bimatimary-two-utility economic growth in immaterially-productly-intensive materially-realized utility) (в микр.) – вж. положителен нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материалнореализирана полезност (в микр.).
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ ПО РИБЧИНСКИ, Т.*
(curve of the positive immaterially-spending productly-bimatimary-two-utility
economic growth in immaterially-productly-intensive materially-realized utility according to Ribchinski) (в микр.) – вж. положителен нематериално-изразходващ
продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материално-реализирана полезност по
Рибчински, Т. (в микр.)
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ* (curve of the positive
immaterially-spending productly-bimatimary-two-utility economic growth in immaterially-productly-intensive immaterially-realized utility) (в микр.) – вж. положи33
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.).
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ* (curve of the positive immaterially-spending productly-bimatimary-two-value economic growth in immateriallyproductly-intensive materially-realized value) (в микр.) – вж. положителен нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически
растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материално-реализирана
стойност (в микр.).
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ* (curve of the positive immaterially-spending productly-bimatimary-two-value economic growth in immaterially-productly-intensive immaterially-realized value) (в микр.) – вж. положителен
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана стойност (в микр.).
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВО-БИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ ПО РИБЧИНСКИ, Т.* (curve
of the positive immaterially-spending productly-bimatimary-two-value economic
growth in immaterially-productly-intensive materially-realized value according to
Ribchinski) (в микр.) – вж. положителен нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност по Рибчински, Т.
(в микр.)
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ТРУДОВО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
ПРИ ТРУДОВО-ФАКТОРОВОИНТЕНЗИВЕН МАТЕРИАЛЕН ПРО34
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДУКТ* (curve of the positive labourly-spending factorly-bimatimary-two-product
economic growth in labourly-factorly-intensive material product) (в микр.) – вж.
положителен трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в микр.).
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ТРУДОВО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
ПРИ ТРУДОВО-ФАКТОРОВОИНТЕНЗИВЕН НЕМАТЕРИАЛЕН ПРОДУКТ* (curve of the positive labourly-spending factorly-bimatimary-two-product
economic growth in labourly-factorly-intensive immaterial product) (в микр.) – вж.
положителен трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в микр.).
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ФИЗИЧЕСКО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ФИЗИЧЕСКО-ФАКТОРОВОИНТЕНЗИВЕН МАТЕРИАЛЕН
ПРОДУКТ* (curve of the positive physically-spending factorly-bimatimary-twoproduct economic growth in physically-factorly-intensive material product) (в
микр.) – вж. положителен физическо-изразходващ факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
материалeн продукт (в микр.).
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ФИЗИЧЕСКО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ФИЗИЧЕСКО-ФАКТОРОВОИНТЕНЗИВEН МАТЕРИАЛEН
ПРОДУКТ ПО РИБЧИНСКИ, Т.* (curve of the positive physically-spending
factorly-bimatimary-two-product economic growth in physically-factorly-intensive
material product according to Ribchinski) (в микр.) – вж. положителен физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж
при физическо-факторовоинтензивeн материалeн продукт по Рибчински, Т. (в
микр.)
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ФИЗИЧЕСКО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ФИЗИЧЕСКО-ФАКТОРОВОИНТЕНЗИВЕН НЕМАТЕРИАЛЕН ПРОДУКТ* (curve of the positive physically-spending factorly-bimatimary35
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------two-product economic growth in physically-factorly-intensive immaterial product)
(в микр.) – вж. положителен физическо-изразходващ факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
нематериалeн продукт (в микр.).
КРИВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ТРУДОВО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
ПРИ ТРУДОВО-ФАКТОРОВОИНТЕНЗИВEН НЕМАТЕРИАЛEН ПРОДУКТ ПО РИБЧИНСКИ, Т.* (curve of the positive labourly-spending factorlybimatimary-two-product economic growth in labourly-factorly-intensive immaterial
product according to Ribchinski) (в микр.) – вж. положителен трудовоизразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при
трудово-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт по Рибчински, Т. (в
микр.)
КРИВА НА ПОСТОЯННАТА АГРЕГАТНА ОБЩА ПЕЧАЛБА НА ФИРМАТА (firm constant aggregate total profit curve) (в микр.) – крива икономическа
линия в двумерното пространството на благата, при всяка точка от която която
фирмата получава постоянна агрегатна обща печалба (в микр.) от реализацията на два вида икономически продукти. Разновидност е на изопрофитната линия (в микр.).
КРИВА НА ПОСТОЯННАТА ОБЩА ПЕЧАЛБА (constant total profit curve)
(в микр.) – същото като изопрофита (в микр.) и като изопрофитна линия (в
микр.).
КРИВА НА ПОСТОЯННАТА ОБЩА ПЕЧАЛБА НА МОНОПОЛА (monopoly constant total profit curve) (в микр.) – същото като изопрофита на монопола (в микр.).
КРИВА НА ПОСТОЯННАТА ОБЩА ПЕЧАЛБА НА МОНОПСОНА
(monopsony constant total profit curves) (в микр.) – същото като изопрофита на
монопсона (в микр.).
КРИВА НА ПОСТОЯННАТА ПЕЧАЛБА НА БЕРТРАН, Й. (Bertrand constant aggregate profit curve) (в микр.) – същото като ценова изопрофитна линия
на олигопола (в микр.).
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПОСТОЯННАТА РАВНОВЕСНА МАСА НА МЕСТНИТЕ
ЦЕННИ КНИГИ ПРИ ПОСТОЯНЕН РЕАЛЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН
ПРОДУКТ* (constant equiaxial domestic securities quantity curve in constant real
gross domestic product) (в межд.), крива на равновесието на местния пазар
на местните ценни книги, (*) – крива икономическа линия, построена от
множество от икономически точки, изразяващи (при постоянни други условия)
различни съотношения между номиналния валутен курс (в межд.) и местния
номинален лихвен процент (в макр.), при които равновесната маса на местните ценни книги (в межд.) в страната е постоянна величина.
КРИВА НА ПОСТОЯННАТА РАВНОВЕСНА МАСА НА МЕСТНИТЕ
ЦЕННИ КНИГИ ПРИ ПОСТОЯНЕН РЕАЛЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН
ПРОДУКТ (constant equiaxial domestic securities quantity curve in constant real
gross domestic product) (ки) – във:
крива на постоянната равновесна маса на местните ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на местните ценни
книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.).
КРИВА НА ПОСТОЯННАТА РАВНОВЕСНА МАСА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЦЕННИ КНИГИ ПРИ ПОСТОЯНЕН РЕАЛЕН БРУТЕН
ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ* (constant equiaxial foreign securities quantity curve in
constant real gross domestic product) (в межд.), крива на равновесието на местния пазар на чуждестранните ценни книги (в межд.), (*) – крива икономическа линия, построена от множество от икономически точки, изразяващи (при
постоянни други условия) различни съотношения между номиналния валутен
курс (в межд.) и местния номинален лихвен процент (в макр.), при които равновесната маса на чуждестранните ценни книги (в межд.) в страната е постоянна величина.
КРИВА НА ПОСТОЯННАТА РАВНОВЕСНА МАСА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЦЕННИ КНИГИ ПРИ ПОСТОЯНЕН РЕАЛЕН БРУТЕН
ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (constant equiaxial foreign securities quantity curve in
constant real gross domestic product) (ки) – във:
крива на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги
при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.).
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПОСТОЯННАТА РАВНОВЕСНА ПАРИЧНА МАСА (constant
equiaxial money curve) (ки) – във:
функция на кривата на постоянната равновесна парична маса (в межд.).
КРИВА НА ПОСТОЯННАТА РЕАЛНА РАВНОВЕСНА ПАРИЧНА МАСА ПРИ ПОСТОЯНЕН РЕАЛЕН РАВНОВЕСЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН
ПРОДУКТ* (constant real equiaxial money curve in constant real equiaxial gross
domestic product) (в межд.) (*) – икономическа крива с положителен наклон,
разположена в пространството на зависимостите между номиналния валутен курс и номиналния лихвен процент* (space of the relations between
nominal exchange rate and nominal interest rate) (в макр.) [вж. икономическо
пространство, номинален валутен курс (в межд.) и номинален лихвен процент
(в макр.)], всяка точка от която отговаря на определено постоянно значение на
реалната равновесна парична маса (в межд.) и на определено постоянно значение на реалния равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.). Тя е един от
вариантите на крива на равновесието на паричния пазар* (money market
equilibrium curve) (в макр.).
КРИВА НА ПОТЕНЦИАЛНОТО АГРЕГАТНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ (potential aggregate labour supply curve) (в макр.) – същото като крива на
ефективно то агрегатно трудово предлагане (в макр.).
КРИВА НА ПОТЕНЦИАЛНОТО АГРЕГАТНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ
(potential aggregate labour demand curve) (в макр.) – същото като крива на
ефективно то агрегатно трудово търсене (в макр.).
КРИВА НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ* (consumption possibility curve) (в микр.) – частен случай на границата на потребителните възможности (в микр.) [на границата на полезностно-потребителните възможности (в микр.)] при получаването на обща икономическа полезност от двама
потребители в определена икономическа система в микроикономиката (обикновено в целия обхват на обществото). Тя е геометрично място от икономически точки (във вид на двумерна икономическа конфигурация), всяка една от които показва максималните количества от общите полезности на двамата потребители (в полезностно изражение), които могат да бъдат получени при пълното и ефективното разпределение (използуване) на зададени обеми от ограничените икономически продукти. Кривата на потребителните възможности е
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обичайният случай на интерпретиране на границата на потребителните възможности.
КРИВА НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ (consumption possibility curve) (ки) – във:
голяма крива на потребителните възможности (в микр.);
крива на полезностно-потребителните възможности (в микр.);
крива на потребителните възможности (в микр.);
крива на стойностно-потребителните възможности (в микр.).
КРИВА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the individual product
consumer’s economic needs /necessities/)– вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the individual
product consumer’s ecotechnomic needs /necessities/)– вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the individual
product consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(consumer’s economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (consumer curve) (ки) – във:
офертна крива на потребителя (в микр.).
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО (consumption curve) (в макр.) – крива икономическа линия на функцията на потреблението (в макр.) [на макроикономическата функция на потреблението (macroeconomic consumption function) (в
макр.)]. Тя изразява съответствията между различните значения на потреблението (в макр.) (на съвкупния реален потребителски разход на макроикономическо равнище) и значенията на дохода (в макр.) (в реално изражение) на същото равнище [в частност и обема на реалния брутен вътрешен продукт (в
макр.)]. Тя е същото като макроикономическа крива на потреблението (macroeconomic consumption curve) (в макр.).
КРИВА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО (consumption curve) (ки) – във:
крива на потреблението (в макр.);
неокласическа крива на потреблението (в макр.);
преместване на кривата на потреблението (в макр.);
чиста крива на потреблението (в макр.);
хипотеза на Дюзенбери, Дж., за дългосрочното изместване на кривата
на потреблението (в макр.).
КРИВА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ (government spending curve)
(в макр.) – същото като крива на правителственото търсене (в макр.).
КРИВА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО ТЪРСЕНЕ (government demand curve)
(в макр.), крива на правителствените разходи (в макр.), – права икономическа линия, изобразяваща независимостта на различните равнища на правителственото търсене (в макр.) от обема на реалния доход (в макр.), респ. от
обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
(marginal return on investment curve) (в макр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която изобразява намаляването на пределната възвръщаемост на инвестициите (в макр.) при нарастване на техния реален обем при
постоянни други условия. Ако не е посочено друго, под това наименование
обикновено се подразбира крива на пределната възвръщаемост на независимите инвестиции (в макр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА
(curve of the marginal returns on investment) (в микр.), крива на микроикономическата пределна възвръщаемост на инвестицията (в микр.), – крива
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа линия с отрицателен наклон, която изобразява намаляването на
пределната възвръщаемост на инвестицията (в микр.) на икономическата
единица (в т.ч. и на фирмата) в микроикономиката при нарастване на реалния
обем на инвестицията (в микр.) при постоянни други условия. Всяка точка от
тази крива показва каква би била пределната възвръщаемост на инвестицията
на икономическата единица, ако бе достигнато съответно нейно равнище.
Нейни разновидности са отделната крива на пределната възвръщаемост на
инвестицията* (single curve of the marginal return on investment) (в микр.), индивидуалната крива на пределната възвръщаемост на инвестицията (individual curve of the marginal return on investment) (в микр.), фирмената крива
на пределната възвръщаемост на инвестицията (firm curve of the marginal
return on investment) (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ
ИНВЕСТИЦИИ (marginal return on independent investment curve) (в макр.) –
крива икономическа линия с отрицателен наклон, която изобразява намаляването на пределната възвръщаемост на независимите инвестиции (в макр.)
[независими от прираста на дохода (в макр.), респ. от прираста на брутния
вътрешен продукт (в макр.)] при нарастване на техния реален обем при постоянни други условия. Представя алтернативните възможности на предприемачите да инвестират.
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА (marginal capital returns curve) (в микр.) – крива икономическа линия, която показва
съответствията между обемите на наличния капитал (в микр.) (в специфични
единици) на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) в микроикономиката и равнищата на нормата на пределната възвръщаемост на капитала (в
микр.) (в проценти).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual marginal utility of economic product) – вж. пределнополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the individual economic product
marginal utility) – вж. пределнополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual marginal utility of economic product) – вж. пределнополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of a individual marginal utility of the consumption economic product) – вж. пределна полезност на
потребителния икономически продукт [индивидуална].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(curve of absolute individual marginal utility of the consumption economic product)
– вж. пределна икономическа полезност [абсолютна].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of a individual
marginal utility of the production economic product) – вж. пределна полезност на
производствения икономически продукт [индивидуална].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(curve of relative individual marginal utility of the consumption economic product)
– вж. пределна икономическа полезност [относителна].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual marginal gived value of production economic product) – вж. пределна предавана стойност на производствения
икономически продукт [абсолютна индивидуална].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual marginal gived value of production economic product) – вж. пределна предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУ42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------АЛНА]* (curve of the absolute individual marginal accepted utility of consumption
economic product) – вж. пределна приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual marginal accepted utility of
consumption economic product) – вж. пределна приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (curve of the marginal
product prodictivity of production economic factor) – вж. особена икономическа
област на пространството на производствените икономически фактори и
неособената икономическа област на пространството на производствените
икономически фактори. Същото като крива на пределната производителност
на производствения икономически фактор.
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (curve of
the marginal product prodictivity of labour production economic factor) – вж. особена икономическа област на пространството на производствените икономически фактори и неособената икономическа област на пространството на
производствените икономически фактори.
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (curve
of the marginal product prodictivity of physical production economic factor) – вж.
особена икономическа област на пространството на производствените икономически фактори и неособената икономическа област на пространството
на производствените икономически фактори.
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА КАПИТАЛА
(marginal capital prodictivity curve) (в микр.), крива на пределния продукт на
капитала (в микр.), крива на продуктовата пределна производителност на
капитала (в микр.),– немного точно означение (в литературата) на кривата
на пределната продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор (вж. особена икономическа област на пространс43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------твото на производствените икономически фактори); крива икономическа линия, която изобразява зависимостта между равнището на пределната производителност на капитала (в микр.) (измерена в специфични единици продукт) и
обема на капитала (измерен в парични единици), ангажиран в производството
на икономическия продукт.
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (curve of the marginal productivity of
production economic factor) (в микр.), крива на пределната продуктова производителност на производствения икономически фактор (в микр.), крива
на пределния продукт (в микр.), крива на продуктовата пределна факторна производителност (в микр.), – крива икономическа линия, която изобразява зависимостта между равнището 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).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (curve of the marginal productivity of
production economic factor) (ки) – във:
индивидуална крива на пределната производителност на производствения икономически фактор (в микр.);
крива на пределната производителност на производствения икономически фактор (в микр.);
отделна крива на пределната производителност на производствения
икономически фактор (в микр.);
фирмена крива на пределната производителност на производствения
икономически фактор (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА (marginal
labour prodictivity curve) (в микр.), крива на пределния продукт на труда,
крива на продуктовата пределна производителност на труда (в микр.), –
немного точно означение (в литературата) на крива на пределната продуктова производителност на трудовия производствен икономически фактор
(вж. особена икономическа област на пространството на производствените
икономически фактори); крива икономическа линия, която изобразява зависимостта между равнището на пределната производителност на труда (в микр.)
44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(измерена в специфични единици продукт) и обема на труда (измерен в единици работно време, респ. в единици работна сила).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual
marginal value of economic product) – вж. пределностойностно икономическо
поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the individual economic product marginal
value) – вж. пределностойностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual marginal value of economic product) – вж. пределностойностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of a individual marginal value of the consumption economic product) – вж. пределна стойност на
потребителния икономически продукт [индивидуална].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(curve of absolute individual marginal value of the production economic product) –
вж. пределна икономическа стойност [абсолютна].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the
individual marginal value of the production economic product) – вж. пределна
стойност на производствения икономически продукт [индивидуална].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(curve of relative individual marginal value of the production economic product) –
вж. пределна икономическа стойност [относителна].
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual
marginal worth of economic product) – вж. пределноценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the individual economic product marginal
worth) – вж. пределноценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual marginal worth of economic product) – вж. пределноценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ЦЕННОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of a individual marginal worth of the consumption economic product) – вж. пределна ценност на
потребителния икономически продукт [индивидуална].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ЦЕННОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of a individual marginal worth of the production economic product) – вж. пределна ценност на производствения икономически продукт [индивидуална].
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПОКУПЕН РАЗХОД ЗА КАПИТАЛОВАТА
УСЛУГА (marginal purshase cost of the capital servise curve) (в микр.) – при съвършена икономическа конкуренция (в микр.) представлява хоризантална права
икономическа линия и изобразява съответствията между обемите на наличния
капитал (в микр.) (в специфични единици) на икономическата единица (в т.ч.
и на фирмата) в микроикономиката и отговарящите на тях равнища на пределния покупен разход за капиталовата услуга (в микр.) (в парични единици).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРИХОД (marginal revenue curve) (в микр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон [при съвършена икономическа
конкуренция (в микр.) – с нулев наклон], която съпоставя равнищата на пределния приход (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) с обемите на нейната дейност. Ако не е посочено друго, под крива на пределния при-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ход обикновено се подразбира кривата на продуктовия пределен приход (в
микр.), която е нейна разновидност.
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРИХОД (marginal revenue curve) (ки) – във:
дългосрочна фирмена крива на продуктовия пределен приход при монополистична конкуренция (в микр.);
индивидуална крива на пределния приход от трудовия фактор (в микр.);
индивидуална крива на пределния приход от физическия фактор (в микр.);
индивидуална крива на факторовия пределен приход (в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен приход при монополистична конкуренция (в микр.);
крива на пределния приход (в микр.);
крива на пределния приход от капиталовата услуга (в микр.);
крива на пределния приход от трудовия фактор (в микр.);
крива на пределния приход от физическия фактор (в микр.);
крива на факторовия пределен приход (в микр.);
обща крива на продуктовия пределен приходи в продуктовата група при
монополистична конкуренция (в микр.);
отделна крива на пределния приход от трудовия фактор (в микр.);
отделна крива на пределния приход от физическия фактор (в микр.);
отделна крива на факторовия пределен приход (в микр.);
фирмена крива на пределния приход (в микр.);
фирмена крива на пределния приход от трудовия фактор (в микр.);
фирмена крива на пределния приход от физическия фактор (в микр.);
фирмена крива на факторовия пределен приход (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРИХОД ОТ КАПИТАЛОВАТА УСЛУГА
(marginal revenue of the capital servise curve) (в микр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която изобразява съответствията между обемите на
наличния капитал (в микр.) (в специфични единици) на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) в микроикономиката и отговарящите на тях равнища на пределния приход от капиталовата услуга (в микр.) (в парични единици).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРИХОД ОТ ТРУДОВИЯ ФАКТОР (curve of
the marginal revenue of labour factor) (в микр.), крива на стойността на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.), – крива икономическа линия,
съставена от икономически точки, които изразяват съответствията между рав47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нищата на пределния приход от трудовия фактор (в микр.) [респ. равнищата
на стойността на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.)] и различните обеми на трудовия производствен икономически фактор на икономическата единица производителка (в т.ч. и на фирмата). Тя е изоморфно подобна (вж. икономически изоморфизъм, изоморфно икономическо подобие) на
кривата 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, кривата на пределния продукт на
трудовия фактор съвпада напълно с кривата на пределния приход от трудовия
фактор, респ. с кривата на стойността на пределния продукт на трудовия фактор. Разновидности на кривата на пределния приход от трудовия фактор са индивидуалната крива на пределния приход от трудовия фактор (в микр.), фирмената крива на пределния приход от трудовия фактор (в микр.), отделната
крива на пределния приход от трудовия фактор (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРИХОД ОТ ТРУДОВИЯ ФАКТОР (curve of
the marginal revenue of labour factor) (ки) – във:
индивидуална крива на пределния приход от трудовия фактор (в микр.);
крива на пределния приход от трудовия фактор (в микр.);
отделна крива на пределния приход от трудовия фактор (в микр.);
фирмена крива на пределния приход от трудовия фактор (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРИХОД ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (curve
of the marginal revenue of physical factor) (в микр.), крива на стойността на
пределния продукт на физическия фактор (в микр.), – крива икономическа
линия, съставена от икономически точки, които изразяват съответствията между равнищата на пределния приход от физическия фактор (в микр.) [респ. равнищата на стойността на пределния продукт на физическия фактор (в
микр.)] и различните обеми на физическия производствен икономически фактор на икономическата единица производителка (в т.ч. и на фирмата). Тя е
изоморфно подобна (вж. икономически изоморфизъм, изоморфно икономическо подобие) на кривата 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 отри48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цателен наклон. Когато цената на продукта е равна на единица, кривата на
пределния продукт на физическия фактор съвпада напълно с кривата на пределния приход от физическия фактор, респ. с кривата на стойността на пределния продукт на физическия фактор. Разновидности на кривата на пределния приход от трудовия фактор са индивидуалната крива на пределния приход
от физическия фактор (в микр.), фирмената крива на пределния приход от
физическия фактор (в микр.), отделната крива на пределния приход от физическия фактор (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРИХОД ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР (curve
of the marginal revenue of physical factor) (ки) – във:
индивидуална крива на пределния приход от физическия фактор (в микр.);
крива на пределния приход от физическия фактор (в микр.);
отделна крива на пределния приход от физическия фактор (в микр.);
фирмена крива на пределния приход от физическия фактор (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ (marginal product curve) (в микр.) – не
много точно означение (в литературата) на понятието за крива на пределната
производителност на производствения икономически фактор (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ (marginal product curve) (ки) – във:
индивидуална крива на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.);
индивидуална крива на пределния продукт на физическия фактор (в
микр.);
индивидуална крива на факторовия пределен продукт (в микр.);
капиталово-обусловена краткосрочна крива на пределния продукт (в
микр.);
крива на пределния продукт (в микр.);
крива на пределния продукт на капитала (в микр.);
крива на пределния продукт на труда (в микр.);
крива на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.);
крива на пределния продукт на физическия фактор (в микр.);
крива на факторовия пределен продукт (в микр.);
отделна крива на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.);
отделна крива на пределния продукт на физическия фактор (в микр.);
отделна крива на факторовия пределен продукт (в микр.);
трудово-обусловена краткосрочна крива на пределния продукт (в микр.);

49

1224

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------физическо-обусловена краткосрочна крива на пределния продукт (в
микр.);
фирмена крива на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.);
фирмена крива на пределния продукт на физическия фактор (в микр.);
фирмена крива на факторовия пределен продукт (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ НА КАПИТАЛА (marginal capital
product curve) (в микр.) – не много точно означение (в литературата) на понятието за крива на пределната производителност на капитала (в микр.) и за
крива на пределната продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор (вж. особена икономическа област на пространството на производствените икономически фактори).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ НА ТРУДА (marginal labour product
curve) (в микр.) – същото като крива на пределната производителност на
труда (в микр.) и като крива на пределната продуктова производителност
на трудовия производствен икономически фактор (вж. особена икономическа област на пространството на производствените икономически фактори).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (curve of
the marginal product of labour factor) (в микр.) – крива икономическа линия, съставена от икономически точки, които изразяват съответствията между равнищата на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.) и различните обеми
на трудовия производствен икономически фактор на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) производителка. 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. Нейни разновидности са индивидуалната крива на
пределния продукт на трудовия фактор (в микр.), фирмената крива на пределен продукт на трудовия фактор (в микр.), отделната крива на пределен продукт на трудовия фактор (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (curve of
the marginal product of labour factor) (ки) – във:
индивидуална крива на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.);
крива на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.);
отделна крива на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фирмена крива на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР*
(curve of the marginal product of physical factor) (в микр.) – крива икономическа
линия, съставена от икономически точки, които изразяват съответствията между равнищата на пределния продукт на физическия фактор (в микр.) и различните обеми на физическия производствен икономически фактор на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) производителка. 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. Нейни разновидности са индивидуалната крива на пределния продукт на физическия фактор (в микр.), фирмената
крива на пределен продукт на физическия фактор (в микр.), отделната крива
на пределен продукт на физическия фактор (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР (curve
of the marginal product of physical factor) (ки) – във:
индивидуална крива на пределния продукт на физическия фактор (в
микр.);
крива на пределния продукт на физическия фактор (в микр.);
отделна крива на пределния продукт на физическия фактор (в микр.);
фирмена крива на пределния продукт на физическия фактор (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (marginal production cost curve) (в микр.) – крива икономическа линия с положителен наклон,
която изразява съответствието между равнищата на пределния производствен
разход (в микр.) и обемите на дейността на икономическата единица (в т.ч. и
на фирмата). Ако не е посочено друго, под крива на пределния производствен
разход обикновено се подразбира кривата на продуктовия пределен производствен разход (в микр.), която е негова разновидност.
КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (marginal production cost curve) (ки) – във:
дългосрочна крива на пределения производствен разход (в микр.) (същото
като дългосрочна крива на продуктовия пределен производствен разход (в
микр.));
дългосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен разход при монополистична конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------краткосрочна крива на пределения производствен разход (в микр.) (същото като краткосрочна крива на продуктовия пределен производствен разход (в
микр.));
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен
разход при монополистична конкуренция (в микр.);
крива на пределния производствен разход (същото като крива на продуктовия пределен производствен разход (в микр.));
крива на продуктовия пределен производствен разход (в микр.);
фирмена крива на пределния производствен разход (в микр.);
фирмена крива на продуктовия пределен производствен разход (в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО (supply curve) (ки) – във:
кейнсианска крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
класическа крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
крива на агрегатното предлагане на заемни фондове (в макр.);
крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
крива на агрегатното предлагане на ценните книги (в макр.)
крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
крива на агрегатното трудово предлагане (в макр.);
крива на ефективното агрегатно трудово предлагане (в макр.);
крива на импортното предлагане (в межд.);
крива на националното предлагане (в межд.);
крива на общото предлагане на валута по баланса на текущите операции
и баланса на операциите по официалните резерви (в межд.);
крива на потенциалното агрегатно трудово предлагане (в макр.) (същото
като крива на ефективно то агрегатно трудово предлагане (в макр.));
крива на предлагането на валута (в межд.);
крива на предлагането на валута по баланса на текущите операции (в
межд.);
крива на предлагането на евровалута (в межд.);
крива на предлагането на евровалутни депозити (в межд.);
крива на предлагането на евровалутни заеми (в межд.);
крива на предлагането на местни активи в реално изражение (в межд.);
крива на предлагането на местните ценни книги в зависимост от лихвения процент (в межд.);
крива на предлагането на местните ценни книги в зависимост от цената
на ценните книги (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на предлагането на чуждестранните ценни книги в зависимост от
валутния курс (в межд.);
обикновена крива на продуктовото предлагане (в микр.);
пазарна крива на предлагането (в микр.);
пазарна крива на продуктовото предлагане (в микр.);
преместване на кривата на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане (в микр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Слуцки, Е.
(в микр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Хикс, Дж.
(в микр.);
фирмена крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция
(в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ВАЛУТА (foreign exchange supply curve)
(в межд.) – множество от икономически точки под формата на крива икономическа линия, показващи (при постоянни други условия) съответствието между
желанията на икономическите агенти (респ. на икономическите единици) да
продадат определено количество валута (в межд.) и равнищата на нейния валутен курс (в межд.).
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ВАЛУТА ПО БАЛАНСА НА ТЕКУЩИТЕ ОПЕРАЦИИ (current account supply curve) (в межд.) – имаща положителен наклон крива икономическа линия на предлагането на местна валута (в
межд.) от местни икономически агенти (респ. икономически единици), потребна за покупката на чужди продукти и услуги, което се отразява в баланса на
текущите операции (в межд.) като подсистема на платежния баланс (в
межд.) на местната страна.
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ВАЛУТА ПО БАЛАНСА НА ТЕКУЩИТЕ ОПЕРАЦИИ И БАЛАНСА НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОФИЦИАЛНИТЕ РЕЗЕРВИ (foreign exchange supply curve in current account balance and
official settlements balance) (ки) – във:
крива на общото предлагане на валута по баланса на текущите операции
и баланса на операциите по официалните резерви (в межд.).
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЕВРОВАЛУТА (eurocurrency supply
curve) (в межд.) – крива икономическа линия с положителен наклон, всяка ико53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа точка на която показва желанието на икономическите агенти (респ.
на икономическите единици) да предлагат определен обем евровалута (в
межд.) при зададен евровалутен лихвен процент (в межд.).
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЕВРОВАЛУТНИ ДЕПОЗИТИ (eurocurrency deposits supply curve) (в межд.) – частен случай на крива на предлагането
на евровалута (в межд.); крива икономическа линия с положителен наклон,
всяка икономическа точка на която показва желанието на икономическите
агенти (респ. на икономическите единици) да предлагат определен обем евровалутни депозити (в межд.) при зададен евровалутен лихвен процент (в
межд.).
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЕВРОВАЛУТНИ ЗАЕМИ (eurocurrency
loans supply curve) (в межд.) – частен случай на крива на предлагането на евровалута (в межд.); крива икономическа линия с положителен наклон, всяка
икономическа точка на която показва желанието на евробанките (в межд.) да
предлагат определен обем евровалутни заеми при зададен евровалутен лихвен
процент (в межд.).
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЗАЕМНИ ФОНДОВЕ (supply curve for
loanable funds) (ки) – във:
крива на агрегатното предлагане на заемните фондове (в макр.).
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА МЕСТНИ АКТИВИ В РЕАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ (real domestic assets supply curve) (в межд.) – крива икономическа
линия с положителен наклон, показваща всички варианти на съотношения
между номиналния лихвен процент (в макр.) и обема на предлагането на местни активи в реално изражение при положение, че има равенство между пазарния и очаквания номинален валутен курс (в межд.) на местната парична единица [на местната валута (в межд.)].
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ЦЕННИ КНИГИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ* (curve of the domestic securities
supply to interest rate) (в межд.) (*) – крива икономическа линия, построена от
множество от икономически точки, изразяващи при постоянни други условия
съответствието между величините на агегатното предлагане на местни ценни
книги (в межд.) на макроикономическо равнище и величините на местния номинален лихвен процент (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ЦЕННИ КНИГИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИГИ* (curve of the domestic
securities supply to securities price) (в межд.) (*) – крива икономическа линия,
построена от множество от икономически точки, изразяващи при постоянни
други условия съответствието между величините на агрегатното предлагане на
местни ценни книги (в межд.) на макроикономическо равнище и величините
на абсолютното равнище на цените на местните ценни книги.
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАРИ (money supply curve) (ки) – във:
крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.).
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЦЕННИ КНИГИ (supply curve for securities /bonds/) (ки) – във:
крива на агрегатното предлагане на ценни книги (в макр.).
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЦЕННИ КНИГИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВАЛУТНИЯ КУРС* (curve of the foreign securities
supply to exchange rate) (в межд.) (*) – крива икономическа линия, построена от
множество от икономически точки, изразяващи при постоянни други условия
съответствието между величините на агрегатното предлагане на чуждестранни ценни книги (в межд.) на макроикономическо равнище и величините на
прекия номинален валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица.
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО ПО СЛУЦКИ, Е. (supply curve according to
Slutsky) (ки) – във:
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Слуцки, Е.
(в микр.).
КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО ПО ХИКС, ДЖ. (supply curve according to
Hicks) (ки) – във:
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Хикс, Дж.
(в микр.).
КРИВА НА ПРЕДПОЧИТАНИЕТО (preference curve) (в микр.) – известна в
литературата форма, чрез която в действителност се означава кривата на полезностното икономическо предпочитание (в микр.) [последната същото като
крива на потребителското икономическо предпочитание и като крива “икономически доход – икономическо потребление” (в микр.)].
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до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПРОДУКТОВАТА ОБЩА ПЕЧАЛБА (product total profit curve)
(в микр.) – крива икономическа линия, която съпоставя равнищата на продуктовата обща печалба (в микр.) [респ. на икономическата обща продуктова
печалба (в микр.)] на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) с обемите
на произведения от нея икономически продукт [на общия продукт (в микр.)]. В
икономикс под крива на продуктовата обща печалба обикновено се подразбира
кривата на икономическата продуктова обща печалба* (economic product
total profit curve) (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВАТА ОБЩА ПЕЧАЛБА (product total profit curve)
(ки) – във:
крива на продуктовата обща печалба (в микр.);
фирмена крива на продуктовата обща печалба (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВАТА ПРЕДЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
КАПИТАЛА (product marginal capital productivity curve) (в микр.) – същото
като крива на пределната производителност на капитала (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВАТА ПРЕДЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
ТРУДА (product marginal labour productivity curve) (в микр.) – същото като
крива на пределната производителност на труда (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВАТА ПРЕДЕЛНА ФАКТОРНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ (product marginal factor productivity curve) (в микр.) – същото като
крива на пределната производителност на производствения икономически
фактор (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВАТА СРЕДНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
КАПИТАЛА (product average capital productivity curve) (в микр.) – същото като крива на средната производителност на капитала (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВАТА СРЕДНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
ТРУДА (product average labour productivity curve) (в микр.) – същото като крива на средната производителност на труда (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПОСТОЯНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН
РАЗХОД (product total fixed production cost curve) (в микр.), крива на общия
постоянен производствен разход (в микр.), – крива икономическа линия, която изобразява зависимостта между равнището на продуктовия общ постоянен
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен разход (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) (изразен в парични единици) и обема на нейния общ продукт (в микр.) от
даден вид (изразен в специфични единици).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПОСТОЯНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН
РАЗХОД (product total fixed production cost curve) (ки) – във:
крива на продуктовия общ постоянен производствен разход (в микр.);
фирмена крива на продуктовия общ постоянен производствен разход (в
микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПРИХОД (product total revenue curve) (в
микр.) – крива икономическа линия с камбанообразна форма, която показва зависимостта между величината на продуктовия общ приход (в микр.) и обема на
продуктовото търсене (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПРИХОД (product total revenue curve)
(ки) – във:
крива на продуктовия общ приход (в микр.);
монополна крива на продуктовия общ приход (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (product
total production cost curve) (в микр.), крива на общия производствен разход
(в микр.), – крива икономическа линия, която изобразява зависимостта между
обема на продуктовия общ производствен разход (в микр.) (изразен в парични
единици) на икономическата единица и обема на даден неин икономически
продукт [на общия продукт (в микр.)] при нея (в специфични единици) от определен даден вид (тогава кривата е плоска) или на съвкупност от икономически продукти (тогава кривата е пространствена) (изразени в специфични
единици). Може да се извърши извеждане на кривата на продуктовия среден производствен разход от кривата на продуктовия общ производствен
разход (derivation of product average production cost curve from product total
production cost curve) (в микр.) и извеждане на кривата на продуктовия пределен производствен разход от кривата на продуктовия общ производствен разход (derivation of product marginal production cost curve from product total
production cost curve) (в микр.). Ако не е посочено друго, под крива на продуктовия общ производствен разход обикновено се подразбира такава при производството на даден вид продукт.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (product
total production cost curve) (ки) – във:
краткосрочна крива на продуктовия общ производствен разход (в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия общ производствен разход
(в микр.);
крива на продуктовия общ производствен разход (в микр.);
фирмена крива на продуктовия общ производствен разход (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПРОМЕНЛИВ ПРОИЗВОДСТВЕН
РАЗХОД (product total variable production cost curve) (в микр.), крива на общия променлив производствен разход (в микр.), – крива икономическа линия, която изобразява зависимостта между равнището на продуктовия общ
променлив производствен разход (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и
на фирмата) (изразен в парични единици) и обема на нейния общ продукт (в
микр.) от даден вид (изразен в специфични единици).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(product total full production cost curve) (в микр.), крива на общия пълен производствен разход (в микр.), – крива икономическа линия, която изобразява
зависимостта между равнището на продуктовия общ пълен производствен разход (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) (изразен в парични единици) и обема на нейния общ продукт (в микр.) от даден вид (изразен в специфични единици).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(product total full production cost curve) (ки) – във:
краткосрочна крива на продуктовия общ пълен производствен разход (в
микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия общ пълен производствен
разход (в микр.);
крива на продуктовия общ пълен производствен разход (в микр.);
фирмена крива на продуктовия общ пълен производствен разход (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД (product marginal
revenue curve) (в микр.) – крива икономическа линия с неположителен наклон
към абсцисната ос, която показва зависимостта между величината на продуктовия пределен приход (в микр.) и обема на продуктовото търсене (в микр.)
[респ. на общия продукт (в микр.)] на икономическата единица. При съвърше58
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа конкуренция (в микр.) е права линия, водоравна на абсцисната
ос, а при несъвършена икономическа конкуренция (в микр.) е линия с отрицателен наклон към нея.
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД (product marginal revenue curve) (ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен приход при монополистична конкуренция (в микр.);
крива на продуктовия пределен приход (в микр.);
монополна крива на продуктовия пределен приход (в микр.);
неопределена част от дългосрочната крива на продуктовия пределен
приход (в микр.);
обща крива на продуктовия пределен приходи в продуктовата група при
монополистична конкуренция (в микр.);
определена част от дългосрочната крива на продуктовия пределен приход (в микр.);
остатъчна крива на продуктовия пределен приход (в микр.);
пазарен сегмент на прекъснатата крива на продуктовите пределни приходи при олигополистична конкуренция с пречупена крива на продуктовото
търсене (в микр.);
прекъсната крива на продуктовия пределен приход при олигополистична
конкуренция с пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.);
фирмен сегмент на прекъснатата крива на продуктовия пределен приход
при олигополистична конкуренция с пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.);
фирмена крива на продуктовия пределен приход (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД В ПРОДУКТОВАТА
ГРУПА ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (product marginal
revenue curve in product group and in monopolistic competition) (ки) – във:
обща крива на продуктовия пределен приходи в продуктовата група при
монополистична конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (product marginal revenue curve in monopolistic competition) (ки) – във:
дългосрочна фирмена крива на продуктовия пределен приход при монополистична конкуренция (в микр.);
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен приход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД ПРИ ОЛИГОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ С ПРЕЧУПЕНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ (iproduct marginal revenue curve in oligopolistic competition with kinked product demand curve) (ки) – във:
пазарен сегмент на прекъснатата крива на продуктовите пределни приходи при олигополистична конкуренция с пречупена крива на продуктовото
търсене (в микр.);
прекъсната крива на продуктовия пределен приход при олигополистична
конкуренция с пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.);
фирмен сегмент на прекъснатата крива на продуктовия пределен приход
при олигополистична конкуренция с пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(product marginal production cost curve) (в микр.), крива на пределния производствен разход (в микр.), – крива икономическа линия с положителен наклон, която изобразява зависимостта между равнището на продуктовия пределен производствен разход (в микр.) на икономическата единица (изразен в парични единици) и обема на нейния общ продукт (в микр.) от даден вид (изразен в специфични единици). Може да се извърши извеждане на кривата на
продуктовия пределенпроизводствен разход от кривата на продуктовия
общ производствен разход (derivation of product marginal production cost curve
from product total production cost curve) (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(product marginal production cost curve) (ки) – във:
дългосрочна крива на продуктовия пределен производствен разход (в
микр.);
дългосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен разход (в микр.);
дългосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен разход при монополистична конкуренция (в микр.);
краткосрочна крива на продуктовия пределен производствен разход (в
микр.);
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен
разход (в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен
разход при монополистична конкуренция (в микр.);
крива на продуктовия пределен производствен разход (в микр.);
монополна крива на продуктовия пределен производствен разход (в
микр.);
фирмена крива на продуктовия пределен производствен разход (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (product marginal production
cost curve in monopolistic competition) (ки) – във:
дългосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен разход при монополистична конкуренция (в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен
разход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРИХОД (product average revenue
curve) (ки) – във:
дългосрочна фирмена крива на продуктовия среден приход при монополистична конкуренция (в микр.);
остатъчна крива на продуктовия среден приход (в микр.) (същото като
крива на остатъчното продуктово търсене (в микр.)).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРИХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (product average revenue curve in monopolistic
competition) (ки) – във:
дългосрочна фирмена крива на продуктовия среден приход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПОСТОЯНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (product average fixed production cost curve) (в микр.), крива на
средния постоянен производствен разход (в микр.), – крива икономическа
линия, която изобразява зависимостта между равнището на продуктовия среден постоянен производствен разход (в микр.) на икономическата единица (в
т.ч. и на фирмата) (изразени в парични единици) и обема на нейния общ продукт (в микр.) от даден вид (изразен в специфични единици).
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПОСТОЯНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (product average fixed production cost curve) (ки) – във:
крива на продуктовия среден постоянен производствен разход (в микр.);
фирмена крива на продуктовия среден постоянен производствен разход
(в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРИХОД (product average revenue
curve) (в микр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон [при съвършена икономическа конкуренция (в микр.) – с нулев наклон], която съпоставя
равнищата на продуктовия среден приход на икономическата единица (в т.ч. и
на фирмата) с обемите на производството на нейния икономически продукт [с
общия продукт (в микр.)].
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРИХОД (product average revenue
curve) (ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден приход при монополистична конкуренция (в микр.);
крива на продуктовия среден приход (в микр.) (в микр.);
крива на продуктовия среден приход на изцяло-симетрична олигополна
фирма при изрично-неформално споразумение (в микр.) (същото като обща
крива на продуктовото търсене на изцяло-симетричен олигопол при изрично
неформално споразумение (в микр.));
монополна крива на продуктовия среден приход (в микр.);
фирмена крива на продуктовия среден приход (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРИХОД НА ИЗЦЯЛОСИМЕТРИЧНА
ОЛИГОПОЛНА
ФИРМА
ПРИ
ИЗРИЧНОНЕФОРМАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (product average revenue curve of
entirely-symmetric oligopoly firm in explicitly non-formal agreement) (в микр.) –
същото като обща крива на продуктовото търсене на изцяло-симетричен олигопол при изрично неформално споразумение (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРИХОД ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (product average revenue curve in monopolistic
competition) (ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден приход при монополистична конкуренция (в микр.).
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(product average production cost curve) (в микр.), крива на средния производствен разход (в микр.), – крива икономическа линия, която изобразява зависимостта равнището на продуктовия среден производствен разход (в микр.) (изразен в парични единици) на икономическата единица и обема на нейния общ
продукт (в микр.) от даден вид (изразен в специфични единици). Може да се
извърши извеждане на кривата на продуктовия среден производствен разход от кривата на продуктовия общ производствен разход (derivation of
product average production cost curve from product total production cost curve) (в
микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(product average production cost curve) (ки) – във:
дългосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход
при монополистична конкуренция (в микр.);
краткосрочна крива на продуктовия среден производствен разход (в
микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход (в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход при монополистична конкуренция (в микр.);
крива на продуктовия среден производствен разход (в микр.);
фирмена крива на продуктовия среден производствен разход (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД ПРИ
МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (product average production cost
curve in monopolistic competition) (ки) – във:
дългосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход
при монополистична конкуренция (в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход при монополистична конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРОМЕНЛИВ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (product average variable production cost curve) (в микр.), крива
на средния променлив производствен разход (в микр.), – крива икономическа линия, която изобразява зависимостта между равнището на продуктовия
среден променлив производствен разход (в микр.) на икономическата единица
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в т.ч. и на фирмата) (изразен в парични единици) и обема на нейния общ продукт (в микр.) от даден вид (изразен в специфични единици).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПРОМЕНЛИВ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (product average variable production cost curve) (ки) – във:
крива на продуктовия среден променлив производствен разход (в микр.);
соусиерна краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден променлив производствен разход (в микр.);
фирмена крива на продуктовия среден променлив производствен разход (в
микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (product average full production cost curve) (в микр.), крива на средния
пълен производствен разход (в микр.), – крива икономическа линия, която
изобразява зависимостта между равнището на продуктовия среден пълен производствен разход (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата)
(изразен в парични единици) и обема на нейния общ продукт (в микр.) от даден вид (изразен в специфични единици).
КРИВА НА ПРОДУКТОВИЯ СРЕДЕН ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (product average full production cost curve) (ки) – във:
дългосрочна фирмена крива на продуктовия среден пълен производствен
разход (в микр.);
краткосрочна крива на продуктовия среден пълен производствен разход
(в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден пълен производствен разход (в микр.);
крива на продуктовия среден пълен производствен разход (в микр.);
фирмена крива на продуктовия среден пълен производствен разход (в
микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ (product-market
equilibrium curve) (ки) – във:
крива на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ*
(product-production possibility curve) (в микр.) – по-пълно наименование на кривата на производствените възможности (в микр.). Акцентира върху обстоя64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телството, че по кривата на производствените възможности се разполагат различните варианти на комбинирането на два вида икономически продукти (на
продукт-микса) при оптималното и ефективно използуване на производствените икономически фактори.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово ценностно производителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото ценностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product utility economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product utility consumer’s economic
indifference curve) – множество от икономически точки в двумерното пространство на потребителните икономически продукти под формата на геометрична крива икономическа линия, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици два вида икономически
продукти, като всички комбинации (точки) от тази крива линия са взаимно
безразлични за даден потребител като икономическа единица (вж. продуктово
полезностно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една
от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа полезност.
Кривата на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразли65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чие има отрицателен наклон към координатните оси и е изпъкнала в посока
към координатното начало. Експлицира множството на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие при два вида продукти.
Тя е частен случай на кривата на продуктовото полезностно потребителско безразличие* (product utility consumer’s indifference curve) и едноврменно е
разновидност на кривата конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие и на кривата на полезностното потребителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие); (2) крива на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility
consumer’s economic indifference curve) [която от своя страна е разновидност и
на кривата конфигурация на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s
economic indifference curved configuration)]; (3) крива на общественото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (social
product utility consumer’s economic indifference curve) [която от своя страна е
разновидност и на кривата конфигурация на общественото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (social product utility
consumer’s economic indifference curved configuration)]. Ако не е посочено друго, под крива на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата на индивидуалното продуктово
полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product utility consumer’s economic
indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product consumer’s economic indifference curve) (ки) – във:
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ (product supply curve) (ки) –
във:
ефекти от преместването на пазарната крива на продуктовото
предлагане (в микр.);
кейнсианска крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
класическа крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
напълно-нееластична крива на продуктовото предлагане (в микр.);
обикновена крива на продуктовото предлагане (в микр.);
пазарна крива на продуктовото предлагане (в микр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане (в микр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Слуцки, Е.
(в микр.);
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Хикс, Дж.
(в микр.);
силноеластична крива на пазарното продуктово предлагане (в микр.);
силноеластична крива на продуктовото предлагане (в микр.);
слабоеластична крива на пазарното продуктово предлагане (в микр.);
слабоеластична крива на продуктовото предлагане (в микр.);
фирмена крива на продуктовото предлагане (в микр.);
фирмена крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция
(в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ ПО СЛУЦКИ, Е. (product
supply curve according to Slutsky) (ки) – във:
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Слуцки, Е.
(в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ ПО ХИКС, ДЖ. (product
supply curve according to Hicks) (ки) – във:
приходно-компенсирана крива на продуктовото предлагане по Хикс, Дж.
(в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ ПРИ СЪВЪРШЕНА
КОНКУРЕНЦИЯ (product supply curve in perfect competition) (ки) – във:
възходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при
съвършена конкуренция (в микр.);
дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при съвършена
конкуренция (в микр.);
забавено-възходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция (в микр.);
забавено-низходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция (в микр.);
низходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при
съвършена конкуренция (в микр.);
фирмена крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция
(в микр.);
ускорено-възходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция (в микр.);
ускорено-низходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ПО НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (product demand with investment in nominal rate curve) (ки) – във:
крива на автономното продуктово търсене с включени инвестиции по
номинален лихвен процент (в макр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ПО РЕАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (product demand with investment in
real rate curve) (ки) – във:
крива на автономното продуктово търсене с включени инвестиции по
реален лихвен процент (в макр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product producer’s economic indifference curve) (ки) –
във:
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО СТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product value economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product value producer’s economic
indifference curve) – множество от икономически точки в двумерното пространство на икономическите продукти под формата на геометрична крива икономическа линия, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици два вида икономически продукти, като
всички комбинации (точки) от тази крива са взаимно безразлични за даден
производител като икономическа единица (вж. продуктово стойностно производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква
(равна) с тази на останалите обща икономическа стойност. Кривата на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси, като е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало. Експлицира множството на продуктовото
стойностно производителско икономическо безразличие при два вида продукти. Тя е частен случай на кривата на продуктовото стойностно производителско безразличие* (product value producer’s indifference curve) и едноврменно е разновидност на кривата конфигурация на стойностното производителско икономическо безразличие и на кривата на стойностното производителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие); (2) крива на фирменото продуктово
стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product
value producer’s economic indifference curve) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value
producer’s economic indifference curved configuration)]; (3) крива на общественото продуктово стойностно производителско икономическо безразли69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чие* (social product value producer’s economic indifference curve) [която от своя
страна е разновидност и на кривата конфигурация на общественото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (social
product value producer’s economic indifference curved configuration)]. Ако не е
посочено друго, под крива на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата на индивидуалното
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product value producer’s economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ (product demand curve) (в микр.) –
множество от точки в двумерно икономическо пространство, всяка една от
които изразява желанието (израз на икономическото предпочитание) на отделната икономическа единица (респ. на група от икономически единици) 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 приход). Тя е крива икономическа линия, която съответствието между множеството от желания на икономическата единица (респ. на групата от икономически
единици) да закупи определени количества от продукта и множеството от варианти на неговата цена. Разновидност е на кривата на търсенето (в микр.).
Нейни разновидности са отделната крива на продуктовото търсене (в микр.)
[в т.ч. индивидуалната крива на продуктовото търсене (в микр.) и фирмената крива на продуктовото търсене (в микр.)] и пазарната крива на продуктовото търсене (в микр.), както и други криви на продуктовото търсене.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ (product demand curve) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене (в микр.);
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Слуцки, Е. (в
микр.);
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Хикс, Дж. (в
микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дългосрочна обща крива на продуктовото търсене в продуктовата група
при монополистична конкуренция (в микр.);
дългосрочна симетрична фирмена крива на продуктовото търсене при
монополистична конкуренция (в микр.);
единичноеластична крива на продуктовото търсене към цената (в
микр.);
ефекти от преместването на пазарната крива на продуктовото търсене (в микр.);
инверсна крива на пазарното продуктово търсене (в микр.);
индивидуална крива на продуктовото търсене (в микр.);
индивидуална крива на продуктовото търсене при обикновено благо (в
микр.);
индивидуална крива на продуктовото търсене при стока на Гифън, Р. (в
микр.);
краткосрочна обща крива на продуктовото търсене в продуктовата
група при монополистична конкуренция (в микр.);
краткосрочна симетрична фирмена крива на продуктовото търсене при
монополистична конкуренция (в микр.);
крива на автономното продуктово търсене при отворена икономика (в
межд.) (същото като крива на автономното продуктово търсене с включен
износ (в макр.));
крива на продуктовото търсене (в микр.);
крива на продуктовото търсене към монопола (в микр.);
крива на продуктовото търсене към фирмата (в микр.);
крива на продуктовото търсене към фирмата при несъвършена конкуренция (в микр.);
крива на продуктовото търсене към фирмата при съвършена конкуренция (в микр.);
крива на автономното продуктово търсене с включен износ (в макр.);
крива на продуктовото търсене с постоянна еластичност към цената (в
микр.);
крива на продуктовото търсене с променлива еластичност към цената
(в микр.).
нееластична крива на продуктовото търсене към цената (в микр.) (същото като слабоеластична крива на продуктовото търсене към цената (в
микр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неопределена част от пазарната крива на продуктовото търсене (в
микр.);
обикновена крива на продуктовото търсене (в микр.);
обща крива на продуктово търсене на изцяло-симетричен олигопол при
изрично неформално споразумение (в микр.);
обща крива на продуктовото търсене в продуктовата група при монополистична конкуренция (в микр.);
олигопол при пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.)
(вж: пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.));
олигополистична конкуренция при пречупена крива на продуктовото
търсене (в микр.);
определена част от пазарната крива на продуктовото търсене (в микр.);
оптимален интервал на продуктовия пределен производствен разход при
олигополистична конкуренция с пречупена крива на продуктовото търсене (в
микр.);
остатъчна крива на продуктовото търсене (в микр.);
отделна крива на продуктовото търсене (в микр.);
пазарен сегмент на прекъснатата крива на продуктовите пределни приходи при олигополистична конкуренция с пречупена крива на продуктовото
търсене (в микр.);
пазарен сегмент на пречупената крива на търсенето на представителния продукт (в микр.);
пазарна крива на продуктовото търсене в продуктовата група при монополистична конкуренция (в микр.);
пазарна крива на продуктовото търсене в продуктовата група при олигополистична конкуренция (в микр.);
пазарна крива на продуктовото търсене;
прекъсната крива на продуктовия пределен приход при олигополистична
конкуренция с пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.);
пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.);
пречупена крива на търсенето на представителния продукт (в микр.);
силноеластична крива на продуктовото търсене към цената (в микр.);
симетрична фирмена крива на продуктовото търсене при монополистична конкуренция (в микр.);
слабоеластична крива на продуктовото търсене към цената (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фирмен сегмент на прекъснатата крива на продуктовия пределен приход
при олигополистична конкуренция с пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.);
фирмен сегмент на пречупената крива на търсенето на представителния продукт (в микр.);
фирмена крива на продуктовото търсене (в микр.);
фирмена крива на продуктовото търсене при олигополистична конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ В ПРОДУКТОВАТА ГРУПА
ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (product demand curve in
product group and in monopolistic competition) (ки) – във:
краткосрочна обща крива на продуктовото търсене в продуктовата
група при монополистична конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ В ПРОДУКТОВАТА ГРУПА
ПРИ ОЛИГОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (product demand curve in
product group and in oligopolistic competition) (ки) – във:
пазарна крива на продуктовото търсене в продуктовата група при олигополистична конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ В ПРОДУКТОВАТА ГРУПА
ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (product demand curve in
product group and in monopolistic competition) (ки) – във:
дългосрочна обща крива на продуктовото търсене в продуктовата група
при монополистична конкуренция (в микр.);
обща крива на продуктовото търсене в продуктовата група при монополистична конкуренция (в микр.);
пазарна крива на продуктовото търсене в продуктовата група при монополистична конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕН ИЗНОС (product
demand curve with export) (ки) – във:
крива на автономното продуктово търсене с включен износ (в макр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ КЪМ МОНОПОЛА (curve of the
product demand toward monopoly) (в микр.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която изобразява зависимостта между продуктовото търсене
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в микр.) към монопола (в микр.) (в специфично изражение), от една страна, и
продуктовата цена, от друга страна. Идентична е с монополната крива на
продуктовия среден приход (в микр.). При чист монопол (в микр.) е идентична
с пазарната крива на продуктовото търсене (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ КЪМ ФИРМАТА (product demand curve toward firm) (в микр.) – крива на продуктовото търсене (в микр.)
отправяно към фирмата. Има отрицателен наклон и съвпада с фирмената крива на продуктовия среден приход (в микр.). Неин частен случай е кривата на
продуктовото търсене към фирмата при съвършена конкуренция, която е успоредна на абцисната ос и която освен с кривата на продуктовия среден приход на фирмата съвпада още и линия на пазарната цена на продукта (в микр.)
и с фирмената крива на продуктовия пределен приход (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ КЪМ ФИРМАТА ПРИ НЕСЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ (curve of the product demand toward firm in
imperfect competition) (в микр.) – низходяща крива икономическа линия, която
задава връзката между продуктовата цена, по която несъвършената фирма (в
микр.) продава своя икономически продукт, и обема на продуктовото търсене
(в микр.). Изразява положението, че несъвършената фирма може да контролира значителна част от пазара на съответния продукт и да оказва въздействие
върху цената му, като променя неговото количество.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ КЪМ ФИРМАТА ПРИ СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ (product demand curve toward firm in perfect
competition) (в микр.) – крива на продуктовото търсене (в микр.) към съвършената фирма (в микр.). Представлява хоризонтална права икономическа линия (т.е. с нулев наклон), която е успоредна на абсцисната ос. Съвпада с линията на равновесната пазарна продуктова цена (в микр.) на конкурентния отрасъл [вж. линия на цената (в микр.) и линия на пазарната цена на продукта (в
микр.)], както и с фирмената крива на продуктовия среден приход (в микр.) и
фирмената крива на продуктовия пределен приход (в микр.) при съвършена
икономическа конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ НА ИЗЦЯЛО-СИМЕТРИЧЕН
ОЛИГОПОЛ ПРИ ИЗРИЧНО НЕФОРМАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
(product demand curve of entirely-symmetric oligopoly in explicitly non-formal
agreement) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща крива на продуктово търсене на изцяло-симетричен олигопол при
изрично неформално споразумение (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПРИ ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА (product demand curve in open economy) (ки) – във:
крива на автономното продуктово търсене при отворена икономика (в
межд.) (същото като крива на автономното продуктово търсене с включен
износ (в макр.)).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА
КОНКУРЕНЦИЯ (product demand curve in monopolistic competition) (ки) –
във:
дългосрочна симетрична фирмена крива на продуктовото търсене при
монополистична конкуренция (в микр.);
краткосрочна симетрична фирмена крива на продуктовото търсене при
монополистична конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПРИ ОЛИГОПОЛИСТИЧНА
КОНКУРЕНЦИЯ (product demand curve in oligopolistic competition) (ки) –
във:
симетрична фирмена крива на продуктовото търсене при монополистична конкуренция (в микр.);
фирмена крива на продуктовото търсене при олигополистична конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПО СЛУЦКИ, Е. (product demand curve according to Slutsky) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Слуцки, Е. (в
микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПО ХИКС, ДЖ. (product demand
curve according to Hicks) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Хикс, Дж. (в
микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПРИ ОБИКНОВЕНО БЛАГО
(product demand curve in ordinary good) (ки) – във:
индивидуална крива на продуктовото търсене при обикновено благо (в
микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПРИ СТОКА НА ГИФЪН, Р.
(product demand curve in Giffen good) (ки) – във:
индивидуална крива на продуктовото търсене при стока на Гифън, Р. (в
микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ С ПОСТОЯННА ЕЛАСТИЧНОСТ КЪМ ЦЕНАТА (curve of constant product demand elasticity to price) (в
микр.) – крива на постоянноеластичното продуктово търсене към цената (в
микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ С ПРОМЕНЛИВА ЕЛАСТИЧНОСТ КЪМ ЦЕНАТА (curve of variable product demand elasticity to price)
(в микр.) – крива на променливоеластичното продуктово търсене към цената
(в микр.).
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product worth economic indifference curve) – множество от икономически точки в двумерното пространство на икономическите продукти
под формата на геометрична крива икономическа линия, всяка една от които
(точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици
два вида икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази
крива линия са взаимно безразлични за дадена възпроизводствена икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя (вж. продуктово
ценностно икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква
(равна) с тази на другите обща икономическа ценност (в т.ч. или обща икономическа стойност, или обща икономическа полезност). Кривата на продуктовото ценностно икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на продуктовото ценностно икономическото безразличие при два вида продукти. Тя е частен случай на кривата на продуктовото ценностно безразличие* (product worth indifference
curve) и едновременно е разновидност на кривата конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие и на кривата на ценностното икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на кривата на продуктовото ценностно икономическо безразличие са
още (1) кривата на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразли76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чие) и (2) кривата на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на
индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие), в т.ч.: (а)
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие); (б) крива на индивидуалното продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие);
(2) крива на фирменото продуктово ценностно икономическо безразличие* (firm product worth economic indifference curve) [която от своя страна е
разновидност и на кривата конфигурация на фирменото продуктово ценностно икономическо безразличие* (firm product worth economic indifference
curved configuration)], в т.ч.: (а) крива на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic indifference curve) [която от своя страна е разновидност и на
кривата конфигурация на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic
indifference curved configuration)]; (б) крива на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility
consumer’s economic indifference curve) [която от своя страна е разновидност и
на кривата конфигурация на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s economic indifference curved configuration)];
(3) крива на общественото продуктово ценностно икономическо безразличие* (social product worth economic indifference curve) [която от своя
страна е разновидност и на кривата конфигурация на общественото продуктово ценностно икономическо безразличие* (social product worth economic indifference curved configuration)], в т.ч.: (а) крива на общественото
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s economic indifference curve) [която от своя страна е
77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидност и на кривата конфигурация на общественото продуктово
стойностно производителско икономическо безразличие* (social product
value producer’s economic indifference curved configuration)]; (б) крива на общественото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (social product utility consumer’s economic indifference curve) [която
от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на общественото
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (social
product utility consumer’s economic indifference curved configuration)].
Ако не е посочено друго, под крива на продуктовото ценностно икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product worth economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово ценностно производителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото ценностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПРОДУКТОВОПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ* (product-market
equilibrium curve) (в макр.) (*) – крива икономическа линия, на всяка икономическа точка от която има равенство между агрегатното продуктово търсене
(в макр.) и агрегатното продуктово предлагане (в макр.) на брутен вътрешен
продукт (в макр.). Една от нейните разновидности е кривата IS (в макр.).
КРИВА НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the individual product producer’s economic abilities) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the individual
product producer’s ecotechnomic abilities) – вж. релативистична теория на
усърдието.
КРИВА НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the individual
product producer’s ecotechnomic abilities) – вж. релативистична теория на
усърдието.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие;
крива на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на стойностното производителско икономическо безразличие.
КРИВА НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (producer’s economic preference curve) – същото като крива на
стойностното икономическо предпочитание.
КРИВА НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ФУНКЦИЯ (production function curve)
(в микр.) – същото като крива на общия продукт (в микр.).
КРИВА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ (production possibility curve) (в микр.) – частен случай на границата на производствените възможности (в микр.) [на границата на продуктово-производствените възможности (в микр.)] при производството на два вида икономически продукти
в определена икономическа система в микроикономиката (обикновено в целия обхват на обществото). Тя е геометрично място от икономически точки
(във вид на двумерна икономическа конфигурация), всяка една от които показва максималните количества от двата вида продукти (в специфични единици),
които могат да бъдат произведени при пълното и ефективното разпределение
(използуване) на зададени обеми от ограничените производствени икономически фактори и при зададена икономическа среда и технология на производството. Кривата на производствените възможности е обичайният случай на
интерпретиране на границата на производствените възможности.
КРИВА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ (production possibility curve) (ки) – във:
биматимна крива на производствените възможности (в микр.) (вж.:
[1] нулев екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж (в микр.), [2] отрицателен екстензивностно-неутрален
факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.), [3] по79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ложителен
екстензивностно-неутрален
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.));
крива на продуктово-производствените възможности (в микр.);
крива на производствените възможности (в микр.);
фирмена крива на производствените възможности (в микр.).
КРИВА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (wage curve) (ки) – във:
очаквана динамична крива на работната заплата (в микр.).
КРИВА НА РАБОТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curve of the individual product working
economic potentiality) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА РАБОТНАТА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curve of the individual product working
ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА РАБОТНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the individual
product working consumer’s economic needs /necessities/) – вж. релативистична
теория на ценността.
КРИВА НА РАБОТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the individual product working producer’s economic abilities) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА РАБОТНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the
individual product working consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА РАБОТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the
individual product working producer’s ecotechnomic abilities) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА РАВНОВЕСИЕТО (balance-of-payments equilibrium) (ки) – във:
крива на външното равновесие (в межд.);
80

1255

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на платежнобалансовото равновесие (в межд.) (същото като крива
BP (в межд.));
крива на продуктовопазарното равновесие (в макр.) ;
крива на равновесието на местния пазар на местните ценни книги (в
межд.);
крива на равновесието на местния пазар на чуждестранните ценни книги
(в межд.).
КРИВА НА РАВНОВЕСИЕТО НА МЕСТНИЯ ПАЗАР НА МЕСТНИТЕ
ЦЕННИ КНИГИ* (domestic securities market equilibrium curve) (в межд.) –
същото като крива на постоянната равновесна маса на местните ценни книги
при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.).
КРИВА НА РАВНОВЕСИЕТО НА МЕСТНИЯ ПАЗАР НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЦЕННИ КНИГИ* (foreign securities domestic market equilibrium
curve) (в межд.) (*) – същото като крива на постоянната равновесна маса на
чуждестранните ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.).
КРИВА НА РЕАКЦИЯТА НА БЕРТРАН, Й. (Bertrand reaction curve) (в
микр.) – множество от икономически точки (под формата на крива икономическа линия), всяка една от които показва каква цена на своя икономически
продукт ще поиска дадена фирма в некоординиран дуопол (в микр.) (в качеството на нейна реакция) при определена цена на другата дуополна фирма, която
дадената фирма възприема като постоянна. Посочените две цени са координати на съответната точка от кривата на реакцията на Й. Бертран и съотношението помежду им показва възможно най-добрата ценова реакция [най-добрата
предполагана вариация; вж. предполагана вариация на взаимодействието (в
микр.)] при определено равнище на общата печалба (в микр.) на дадената
фирма. На тази крива отговаря функцията на реакцията на Й. Бертран
(Bertrand reaction function) (в микр.). На множеството от точки на кривата на
реакцията на Й. Бертран на дадената фирма (вж. икономическо множество)
съответствува множество от максимални равнища на нейната обща печалба (в
микр.) при различни ценови комбинации [т.е. множество от изопрофитни линии (в микр.)].
КРИВА НА РЕАКЦИЯТА НА КУРНО, А. (Cournot's reaction curve) (в микр.)
– крива икономическа линия на оптималното продуктово поведение на дадена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуополна фирма в дуополния модел на А. Курно (в микр.), обусловено от продуктовото поведение на другата дуополна фирма [на некоординирания дуопол
(в микр.)]. Тя е графично изображение на функция на реакцията на А. Курно
(Cournot's reaction function) (в микр.). Всяка точка от кривата на реакцията на
А. Курно показва какъв е обемът на продукта, който решава да произведе дадена фирма с цел да максимизира своята обща печалба, при определен обем на
продукта на другата фирма.
КРИВА НА СВОБОДНАТА ПЕЧАЛБА (discretionary profit curve) (в микр.) –
крива икономическа линия, въведена в модела на управленската свобода на О.
Уилямсън (в микр.)., която показва зависимостта между равнището на свободната печалба (в микр.) на фирмата и нейните разходи за щата (в микр.).
КРИВА НА СДЕЛКИТЕ (transactions curve) (ки) – във:
крива на сделките на двустранния монопол (в микр.);
потребителна крива на сделките (в микр.) (същото като потребителна
крива на договорите (в микр.));
производствена крива на сделките (в микр.) (същото като производствена
крива на договорите (в микр.)).
КРИВА НА СДЕЛКИТЕ НА ДВУСТРАННИЯ МОНОПОЛ (bilateral monopoly transactions curve) (в микр.), реална област на сделките на двустранния монопол (в микр.), – крива икономическа линия, която се разполага в диаграмата на Ф. Еджуърт и А. Боули (в микр.), като всяка точка от нея е допирна между една изопрофита на монопола (в микр.) и една изопрофита на
монопсона (в микр.), които съставляват двустранния монопол (в микр.). На
всяка нейна точка е двустранният монопол реализира като цяло максимална
обща печалба (в микр.). Кривата на сделките е оптимална крива, отговаряща на
критерия за за икономическа оптималност по В. Парето.
КРИВА НА СПЕКУЛАТИВНОТО ТЪРСЕНЕ НА ПАРИ (speculative demand curve for money) (в макр.) – макроикономическа крива линия с отрицателен наклон, която изразява обратната зависимост между съвкупния обем на
спекулативното търсене на пари (в макр.) и пазарния лихвен процент (в
макр.).
КРИВА НА СПЕКУЛАТИВНОТО ТЪРСЕНЕ НА ПАРИ В РЕАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НОМИНАЛНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(speculative demand for real money curve in nominal interest rate) (в межд.) (*) –
крива икономическа линия с отрицателен наклон, която (при постоянни други
условия) изобразява обратната зависимост между реалния обем на съвкупното
спекулативното търсене на пари (в макр.) на макроикономическо равнище и
равнището на местния номинален лихвен процент (в макр.).
КРИВА НА СПЕСТЯВАНИЯТА (savings curve) – крива икономическа линия,
изобразяваща положителната (правата) зависимост между реалния обем на
спестяванията и реалния обем на дохода. Ако не е посочено друго, под нея
обикновено се подразбира макроикономическата крива на спестяванията (в
макр.).
КРИВА НА СПЕСТЯВАНИЯТА (savings curve) (в макр.) – крива икономическа линия на функцията на спестяванеията (в макр.) [на макроикономическата функция на спестяванията (macroeconomic savings function) (в
макр.)]. Тя изразява съответствията между различните значения на спестяванията (в макр.) (на обема на спестяванията на макроикономическо равнище в
реално изражение) и значенията на дохода (в макр.) (в реално изражение) на
същото равнище [в частност и обема на реалния брутен вътрешен продукт (в
макр.)]. Тя е същото като макроикономическа крива на спестяванията (macroeconomic savings curve) (в макр.).
КРИВА НА СПЕСТЯВАНИЯТА (savings curve) (ки) – във:
крива на спестяванията;
крива на спестяванията (в макр.);
макроикономическа крива на спестяванията (в макр.);
неокласическа крива на спестяванията (в макр.);
преместване на кривата на спестяванията (в макр.).
КРИВА НА СРЕДНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА КАПИТАЛА (average capital prodictivity curve) (в микр.), крива на средния продукт на капитала (в микр.), крива на продуктовата средна производителност на капитала (в микр.), – немного точно означение (в литературата) на кривата на
средната продуктова производителност на физическия производствен
икономически фактор (вж. особена икономическа област на пространството на производствените икономически фактори); крива икономическа линия,
която изобразява зависимостта между равнището на средната производителност на капитала (в микр.) (измерена в специфични единици продукт) и обема
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на капитала (измерен в парични единици), ангажиран в производството на
икономическия продукт.
КРИВА НА СРЕДНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА (average
labour prodictivity curve) (в микр.), крива на средния продукт на труда (в
микр.), крива на продуктовата средна производителност на труда (в
микр.), – немного точно означение (в литературата) на крива на средната
продуктова производителност на трудовия производствен икономически
фактор (вж. особена икономическа област на пространството на производствените икономически фактори); крива икономическа линия, която изобразява
зависимостта между равнището на средната производителност на труда (в
микр.) (измерена в специфични единици продукт) и обема на труда (измерен в
единици работно време, респ. в единици работна сила).
КРИВА НА СРЕДНАТА СКЛОННОСТ КЪМ ПОТРЕБЛЕНИЕ (average
propensity to consume curve) (в макр.) – крива икономическа линия, която е графично изображение на функцията на средната склонност към потребление (в
макр.) в зависимост от дохода (в макр.) [в частност от брутния вътрешен продукт (в макр.)]. Същото е като макроикономическа крива на средната
склонност към потребление (macroeconomic curve of the average propensity to
consume) (в макр.).
КРИВА НА СРЕДНИЯ ПОСТОЯНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (average fixed production cost curve) (в микр.) – същото като крива на продуктовия
среден постоянен производствен разход (в микр.).
КРИВА НА СРЕДНИЯ ПРИХОД (average revenue curve) (в микр.) – крива
икономическа линия с отрицателен наклон [при съвършена икономическа конкуренция (в микр.)] – с нулев наклон), която съпоставя равнищата на средния
приход (в микр.) с обемите на дейността на икономическата единица (в т.ч. и
на фирмата). Ако не е посочено друго, под крива на средния приход обикновено се подразбира кривата на продуктовия среден приход (в микр.), която е
нейна разновидност (в микр.).
КРИВА НА СРЕДНИЯ ПРИХОД (average revenue curve) (ки) – във:
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден приход при монополистична конкуренция (в микр.);
крива на средния приход (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фирмена крива на средния приход (в микр.).
КРИВА НА СРЕДНИЯ ПРОДУКТ (average product curve) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна крива на средния продукт (в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден приход при монополистична конкуренция (в микр.);
крива на продуктовия среден приход на изцяло-симетрична олигополна
фирма при изрично-неформално споразумение (в микр.) (същото като обща
крива на продуктовото търсене на изцяло-симетричен олигопол при изрично
неформално споразумение (в микр.));
крива на средния продукт на капитала (в микр.);
крива на средния продукт на труда (в микр.);
трудово-обусловена краткосрочна крива на средния продукт (в микр.);
физическо-обусловена краткосрочна крива на средния продукт (в микр.).
КРИВА НА СРЕДНИЯ ПРОДУКТ НА КАПИТАЛА (average capital product
curve) (в микр.) – не много точно означение (в литературата) на понятието за
крива на средната производителност на капитала (в микр.) и за крива на
средната продуктова производителност на физическия производствен
икономически фактор (вж. особена икономическа област на пространството на производствените икономически фактори).
КРИВА НА СРЕДНИЯ ПРОДУКТ НА ТРУДА (average labour product curve)
(в микр.) – същото като крива на средната производителност на труда (в
микр.) и като крива на средната продуктова производителност на трудовия
производствен икономически фактор (вж. особена икономическа област на
пространството на производствените икономически фактори).
КРИВА НА СРЕДНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (average production
cost curve) (в микр.) – същото като крива на продуктовия среден производствен разход (в микр.).
КРИВА НА СРЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (average production
cost curve) (ки) – във:
дългосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход
при монополистична конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------краткосрочна крива на средения производствен разход (в микр.) (същото
като краткосрочна крива на продуктовия среден производствен разход (в
микр.));
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход при монополистична конкуренция (в микр.);
крива на средения производствен разход (в микр.) (същото като крива на
продуктовия среден производствен разход (в микр.)).
КРИВА НА СРЕДНИЯ ПРОМЕНЛИВ ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (average variable production cost curve) (в микр.) – същото като крива на продуктовия среден променлив производствен разход (в микр.).
КРИВА НА СРЕДНИЯ ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (average full
production cost curve) (в микр.) – същото като крива на продуктовия среден
пълни производствен разход (в микр.).
КРИВА НА СРЕДНИЯ ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (average full
production cost curve) (ки) – във:
дългосрочна крива на средния пълен производствен разход (същото като
дългосрочна крива на продуктовия среден пълен производствен разход (в
микр.));
краткосрочна крива на средния пълен производствен разход (в микр.)
(същото като краткосрочна крива на продуктовия среден пълен производствен
разход (в микр.));
крива на средния пълен производствен разход (в микр.) (същото като крива
на продуктовия среден пълен производствен разход (в микр.)).
КРИВА НА СРЕДНИЯ РАЗХОД ЗА ПРОДАЖБА (average selling cost curve)
(в микр.) (в теорията на монополистичната конкуренция) – геометрично място точки (под формата на крива икономическа линия), които изразяват зависимостта между средните разходи за продажба (в микр.) на диференцирания
продукт (в микр.) на монополистичната фирма (в микр.) и обема на този продукт в специфично изражение. Има обичайната за продуктовия среден производствен разход (в микр.) U-образна форма.
КРИВА НА СТОЙНОСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТО-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ВИ]* (curve of the absolute individual product value introverted producer’s
economic abilities) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА СТОЙНОСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the
individual product value producer’s economic abilities) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА СТОЙНОСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the relative individual product value producer’s economic
abilities) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА СТОЙНОСТНО-ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ*
(value-consumption possibility curve) (в микр.) (*) – частен случай на кривата на
потребителните възможности (в микр.) при получаването на обща икономическа стойност от двама потребители в определена икономическа система в
микроикономиката (обикновено в целия обхват на обществото). Тя е геометрично място от икономически точки (във вид на двумерна икономическа конфигурация), всяка една от които показва максималните количества от общите
стойности на двамата потребители (в стойностно изражение), които могат да
бъдат получени при пълното и ефективното разпределение (използуване) на
зададени обеми от ограничените икономически продукти. Акцентира се върху
обстоятелството, че по кривата на стойностно-потребителните възможности се
разполагат различните варианти на комбинирането на два вида общи икономически стойност (на двама потребители) (на полезност-микса) при оптималното използуване на икономическите продукти от стойностна гледна точка.
КРИВА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(value economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие;
крива на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на стойностното производителско икономическо безразличие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ*
(value economic preference curve), крива на производителското икономическо предпочитание, (*) – крива крива икономическа линия в пространството
на производителните икономически блага (в т.ч. и в пространството на производителните икономически продукти), която показва различни равнища на
използване на способностите на индивида (измерени чрез различните равнища
на общата икономическа стойност на комбинациите от произвежданите индивидуални икономически блага, в т.ч. и икономически продукти, които той
може да продаде при различни равнища на паричния им приход) в икономическото производство при постоянна пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално]. Построява се от икономическите точки, които отговарят на тези условия, като всяка отделна крива на стойностното икономическо предпочитание съответства
на отделна индивидуална пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на благата.
КРИВА НА СТОЙНОСТНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (value producer’s economic indifference curve) – множество от икономически точки в двумерното пространство на икономическите
блага (в т.ч. и в двумерното пространство на икономическите продукти) под
формата на геометрична икономическа линия, всяка една от които (точки)
представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици два вида икономически блага (в т.ч. и два вида икономически продукти), като всички
комбинации (точки) от тази крива са взаимно безразлични за даден производител като икономическа единица (вж. стойностно производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на
останалите обща икономическа стойност. Кривата на стойностното производителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси, като е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало. Експлицира множството на стойностното производителско икономическо безразличие при два вида блага. Тя е частен случай на кривата на
стойностното производителско безразличие* (value producer’s indifference
curve) и е разновидност на кривата конфигурация на стойностното производителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие (която от
своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на продуктовото
стойностно производителско икономическо безразличие).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие); (2) крива на фирменото стойностно производителско икономическо безразличие* (firm value producer’s economic indifference curve) [която от
своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото
стойностно производителско икономическо безразличие* (firm value producer’s economic indifference curved configuration)]; (3) крива на общественото стойностно производителско икономическо безразличие* (social value
producer’s economic indifference curve) [която от своя страна е разновидност и
на кривата конфигурация на общественото стойностно производителско
икономическо безразличие* (social value producer’s economic indifference
curved configuration)]. Ако не е посочено друго, под крива на стойностното
производителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА НА СТОЙНОСТНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (value producer’s economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие;
крива на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на стойностното производителско икономическо безразличие.
КРИВА НА СТОЙНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual economic
product value) – вж. стойностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА СТОЙНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the individual economic product value) – вж.
стойностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА СТОЙНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual economic
product value) – вж. стойностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА СТОЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (investment value curve)
(в макр.) (стойност = значение, величина) (крива на величината на инвестициите), крива на осъвременената стойност на инвестициите (в макр.), – крива
икономическа линия с положителен наклон, която при постоянни други условия изобразява съответствието между различните равнища на реалния обем на
инвестициите (в макр.) [на инвестиционното търсене (в макр.)] и различните
равнища на тяхната стойност (величина) [на осъвременената стойност на инвестициите (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под този израз обикновено се
подразбира кривата на стойността на независимите инвестиции (в макр.).
КРИВА НА СТОЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (firm investment value
curve) (в микр.) (стойност = значение, величина) (крива на величината на инвестициите), микроикономическа крива на стойността на инвестициите (в
микр.), микроикономическа крива на осъвременената стойност на инвестициите (в микр.), крива на осъвременената стойност на инвестициитe (в
микр.), – крива икономическа линия с положителен наклон, която при постоянни други условия изобразява съответствието между различните равнища на
реалния обем на инвестициите (в микр.) [на инвестиционното търсене (в
микр.)] на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) в микроикономиката
и различните равнища на тяхната стойност [на осъвременената стойност на
инвестициите (в микр.)]. Нейни разновидности са отделната крива на
стойността на инвестициите* (single investment value curve) (в микр.), индивидуалната крива на стойността на инвестициите (individual investment
value curve) (в микр.), фирмената крива на стойността на инвестициите
(firm investment value curve) (в микр.).
КРИВА НА СТОЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (investment value curve)
(ки) – във:
крива на осъвременената стойност на инвестициите (в макр.) (същото
като крива на стойността на инвестициите (в макр.));
крива на стойността на инвестициите (в макр.);
крива на стойността на инвестициите (в микр.);
крива на стойността на независимите инвестиции (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------микроикономическа крива на стойността на инвестициите (в микр.)
(същото като крива на стойността на инвестициите (в микр.)).
КРИВА НА СТОЙНОСТТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ИНВЕСТИЦИИ (independent investment value curve) (в макр.) (стойност = значение, величина) (крива на величината на независимите инвестиции), крива на осъвременената
стойност на независимите инвестиции (в макр.), – крива икономическа линия с положителен наклон, която при постоянни други условия изобразява съответствието между различните равнища на реалния обем на независимите
инвестиции (в макр.) [на независимото инвестиционно търсене (в макр.)] [независимо от прираста на дохода (в макр.), респ. от прираста на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и различните равнища на тяхната тяхната осъвременена стойност.
КРИВА НА СТОЙНОСТТА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (curve of marginal product
value of the production economic factor) (в микр.) (стойност = значение, величина) – крива икономическа линия, изразяваща зависимостта между стойността
на пределния продукт на производствения икономически фактор (в микр.) (в
парични единици) на икономическата единица и обема на производствения
икономически фактор (обема на факторния разход в специфични единици).
КРИВА НА СТОЙНОСТТА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (curve of marginal product
value of the production economic factor) (ки) – във:
фирмена крива на стойността на пределния продукт на производствения
икономически фактор (в микр.);
крива на стойността на пределния продукт на производствения икономически фактор (в микр.).
КРИВА НА СТОЙНОСТТА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (value curve of the marginal product of labour factor) (в микр.)
(стойност = значение, величина) – същото като крива на пределния приход от
трудовия фактор (в микр.).
КРИВА НА СТОЙНОСТТА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (value curve of the marginal product of physical factor) (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------микр.) (стойност = значение, величина) – същото като крива на пределния приход от физическия фактор (в микр.).
КРИВА НА СТОЙНОСТТА НА ФАКТОРОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ
(value curve of the factor marginal product) (в микр.) (стойност = значение, величина) – същото като крива на факторовия пределен приход (в микр.).
КРИВА НА СЪВКУПНОТО НЕТНО ТЪРСЕНЕ НА ЗАСТРАХОВАЩИТЕ
СЕ И АРБИТРАЖИСТИТЕ НА ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР* (joint
net demand curve of the hedgers and speculators in the forward exchange market) (в
межд.) (*) – хоризонтална сума от кривата на нетното търсене на застраховащите се на форуърдния валутен пазар (в межд.) и кривата на нетното
търсене на спекулантите на форуърдния валутен пазар (в межд.).
КРИВА НА СЪЗИДАТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ* (constructive possibility
curve) (в микр.) (*) – частен случай на границата на съзидателните възможности (в микр.) [на границата на ингредиентно-съзидателните възможности
(в микр.)] при създаването на два вида икономически ингредиенти (на два вида
производствени икономически фактори, на два вида икономически продукти,
на два вида икономическа полезност и т.н.) в определена икономическа система в микроикономиката (обикновено в целия обхват на обществото). Тя е
геометрично място от икономически точки (във вид на двумерна икономическа
конфигурация), всяка една от които показва максималните количества от двата
вида ингредиенти (изразени в специфични единици), които могат да бъдат
създадени при пълното и ефективното разпределение (използуване) на зададени (налични) обеми от ограничените икономически ресурси. Кривата на съзидателните възможности е обичайният случай на интерпретиране на границата
на съзидателните възможности. В зависимост от типа на възпроизвежданите
икономически запаси (икономически ресурси и икономически резултати), които са обхванати от кривата на съзидателните възможности, разновидности на
последната са кривата на производствените възможности (в микр.), кривата
на потребителните възможности (в микр.), кривата на творческите възможности (в микр.) и т.н.
КРИВА НА СЪЗИДАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ (constructive possibility
curve) (ки) – във:
крива на ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.);
крива на съзидателните възможности (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ТВОРЧЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curve of the individual product working
economic potentiality) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ТВОРЧЕСКАТА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curve of the individual product
working ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ* (creative possibility curve)
(в микр.) (*) – частен случай на границата на творческите възможности (в
микр.) [на границата на факторно-творческите възможности (в микр.)] при
създаването на два вида производствени икономически фактори в определена
икономическа система в микроикономиката (обикновено в целия обхват на
обществото). Тя е геометрично място от икономически точки (във вид на двумерна икономическа конфигурация), всяка една от които показва максималните количества на производствените фактори от двата вида (в специфично изражение), които могат да бъдат получени при пълното и ефективното разпределение на зададени обеми от ограничените общи икономически полезности на
потребителите. Кривата на творческите възможности е обичайният случай на
интерпретиране на границата на творческите възможности.
КРИВА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ (creative possibility curve)
(ки) – във:
крива на факторово-творческите възможности (в микр.);
крива на творческите възможности (в микр.).
КРИВА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the individual product creative consumer’s economic needs /necessities/) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the
individual product creative consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the indi-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vidual product creative producer’s economic abilities) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of
the individual product creative producer’s ecotechnomic abilities) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ТЕМПА НА ПРИРАСТА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПРИХОД (product total revenue growth curve) (в микр.) – крива, която изобразява
зависимостта между темпа на прираста на продуктовия общ приход (в микр.)
на фирмата и равнището на нейния продуктов общ приход.
КРИВА НА ТРУДОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ (labour supply curve) (в микр.) –
геометрично място от икономически точки (под формата на крива икономическа линия), всяка една от които съпоставя при постоянни други условия желанието на икономическата единица или на група от икономически единици да
предлага (да предлагат) на трудовия пазар (в микр.) определен обем работно
време [определен обем пазарно работно време (в микр.)] [определено равнище
на трудовото предлага (в микр.)], изразено във времеви единици, с 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. Нейни разновидности са отделната крива на трудовото предлагане (в микр.) [индивидуалната крива на трудовото предлагане (в микр.) и фирмената крива на трудовото предлагане (в микр.)] и пазарната крива на трудовото предлагане (в
микр.).
КРИВА НА ТРУДОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ (labour supply curve) (ки) – във:
индивидуална крива на трудовото предлагане (в микр.);
крива на агрегатното трудово предлагане (в макр.);
крива на ефективното агрегатно трудово предлагане (в макр.);
крива на потенциалното агрегатно трудово предлагане (в макр.) (същото
като крива на ефективно то агрегатно трудово предлагане (в макр.));
крива на трудовото предлагане (в микр.);
обратно извита крива на трудовото предлагане (в микр.);
отделна крива на трудовото предлагане (в микр.);
пазарна крива на трудовото предлагане (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фирмена крива на трудовото предлагане (в микр.).
КРИВА НА ТРУДОВОТО ТЪРСЕНЕ (labour demand curve) (в микр.) – крива, съставена от икономически точки (под формата на крива икономическа линия), които изразяват съответствията между различните равнища (обеми) на
трудовото търсене (в микр.) на даден трудов производствен икономически
фактор (представен в работно време) от страна на икономическите единици
или на група от икономически единици производителки на икономически продукт, и равнищата на цената на трудовия фактор (в микр.) [на ставката на
работната заплата (в микр.)]. Нейни разновидности са индивидуалната крива
на трудовото търсене (в микр.), фирмената крива на трудовото търсене (в
микр.), отделната крива на трудовото търсене (в микр.), пазарната крива на
трудовото търсене (в микр.). Разграничават се още крива на трудовото
търсене при съвършена конкуренция (labour demand in perfect competition
curve) (в микр.) [в т.ч. фирмена крива на трудовото търсене при съвършена
конкуренция (firm labour demand in perfect competition curve) (в микр.) и пазарна крива на трудовото търсене при съвършена конкуренция (market
labour demand in perfect competition curve) (в микр.)] и крива на трудовото
търсене при несъвършена конкуренция (labour demand in imperfect
competition curve) (в микр.) [в т.ч. фирмена крива на трудовото търсене при
несъвършена конкуренция (firm labour demand in perfect imcompetition curve)
(в микр.) и пазарна крива на трудовото търсене при несъвършена конкуренция (market labour demand in imperfect competition curve) (в микр.)].
КРИВА НА ТРУДОВОТО ТЪРСЕНЕ (labour demand curve) (ки) – във:
индивидуална крива на трудовото търсене (в микр.);
крива на агрегатното трудово търсене (в макр.);
крива на ефективното агрегатно трудово търсене (в макр.);
крива на потенциалното агрегатно трудово търсене (в макр.) (същото
като крива на ефективното агрегатно трудово търсене (в макр.));
крива на трудовото търсене (в микр.);
отделна крива на трудовото търсене (в микр.);
пазарна крива на трудовото търсене (в микр.);
фирмена крива на трудовото търсене (в микр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО (demand curve) (в микр.) – множество от точки
(под формата на крива икономическа линия) в двумерно икономическо пространство, всяка е една от които изразява желанието (израз на икономическото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предпочитание) на отделната икономическа единица (респ. на група от икономически единици) 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 приход).
Показва съответствието между множеството от желания на икономическата
единица (респ. на групата от икономически единици) да закупи определени
количества от благото и множеството от варианти на неговата цена. Нейни
разновидности са кривата на продуктовото търсене (в микр.), отделната
крива на търсенето (в микр.) [в т.ч. индивидуалната крива на търсенето (в
микр.) и фирмената крива на търсенето (в микр.)] и пазарната крива на търсенето (в микр.), както и други криви на търсенето. Ако не е посочено друго,
под крива на търсенето обикновено се подразбира кривата на продуктовото
търсене.
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО (demand curve) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене (в микр.);
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Слуцки, Е. (в
микр.);
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Хикс, Дж. (в
микр.);
дългосрочна обща крива на продуктовото търсене в продуктовата група
при монополистична конкуренция (в микр.);
дългосрочна симетрична фирмена крива на продуктовото търсене при
монополистична конкуренция (в микр.);
единичноеластична крива на продуктовото търсене към цената (в
микр.);
инверсна крива на пазарното продуктово търсене (в микр.);
индивидуална крива на продуктовото търсене (в микр.);
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 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.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------краткосрочна обща крива на продуктовото търсене в продуктовата
група при монополистична конкуренция (в микр.);
краткосрочна симетрична фирмена крива на продуктовото търсене при
монополистична конкуренция (в микр.);
крива на автономното продуктово търсене с включени инвестиции по
номинален лихвен процент (в макр.);
крива на автономното продуктово търсене с включени инвестиции по
реален лихвен процент (в макр.);
крива на агрегатното продуктово търсене (в макр.);
крива на агрегатното трудово търсене (в макр.);
крива на агрегатното търсене (в макр.);
крива на агрегатното търсене на заемни фондове (в макр.));
крива на агрегатното търсене на пари (в макр.);
крива на агрегатното търсене на пари по номинален лихвен процент (в
макр.);
крива на агрегатното търсене на пари по реален лихвен процент (в
макр.);
крива на агрегатното търсене на ценни книги (в макр.));
крива на ефективното агрегатно трудово търсене (в макр.);
крива на инвестиционното търсене (в макр.);
крива на инвестиционното търсене по номинален лихвен процент (в
макр.);
крива на инвестиционното търсене по реален лихвен процент (в макр.);
крива на националното търсене (в межд.);
крива на независимото инвестиционно търсене (в макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по номинален лихвен процент (в макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по реален лихвен процент
(в макр.);
крива на нетноекспортното търсене (в макр.);
крива на потенциалното агрегатно трудово търсене (в макр.) (същото
като крива на ефективното агрегатно трудово търсене (в макр.));
крива на правителственото търсене (в макр.);
крива на продуктовото търсене към фирмата при несъвършена конкуренция (в микр.);
крива на продуктовото търсене с постоянна еластичност към цената (в
микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на продуктовото търсене с променлива еластичност към цената
(в микр.);
крива на спекулативното търсене на пари (в макр.);
крива на трудовото търсене (в микр.);
крива на търсенето (в микр.);
крива на търсенето към фирмата при несъвършена конкуренция (в
микр.);
крива на търсенето към фирмата при съвършена конкуренция (в микр.);
крива на търсенето на валута (в межд.);
крива на търсенето на валута по баланса на текущите операции (в
межд.);
крива на търсенето на евровалута (в межд.);
крива на търсенето на евровалутни депозити (в межд.);
крива на търсенето на евровалутни заеми (в межд.);
крива на търсенето на местните ценни книги в зависимост от лихвения
процент (в межд.);
крива на търсенето на местните ценни книги в зависимост от цената на
ценните книги (в межд.);
крива на търсенето на свободно време (в микр.);
крива на търсенето на чуждестранните ценни книги в зависимост от
валутния курс (в межд.);
крива на факторното търсене (в микр.);
надясно извита крива на търсенето на свободно време (в микр.);
нееластична крива на продуктовото търсене към цената (в микр.) (същото като слабоеластична крива на продуктовото търсене към цената (в
микр.));
обща крива на продуктовото търсене в продуктовата група при монополистична конкуренция (в микр.);
олигопол при пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.)
(вж: пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.));
олигополистична конкуренция при пречупена крива на продуктовото
търсене (в микр.);
оптимален интервал на продуктовия пределен производствен разход при
олигополистична конкуренция с пречупена крива на продуктовото търсене (в
микр.);
отделна крива на продуктовото търсене (в микр.);
отделна крива на трудовото търсене (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделна крива на търсенето (в микр.);
отделна крива на факторното търсене (в микр.);
пазарен сегмент на прекъснатата крива на продуктовите пределни приходи при олигополистична конкуренция с пречупена крива на продуктовото
търсене (в микр.);
пазарен сегмент на пречупената крива на търсенето на представителния продукт (в микр.);
пазарна крива на продуктовото търсене в продуктовата група при монополистична конкуренция (в микр.);
пазарна крива на продуктовото търсене в продуктовата група при олигополистична конкуренция (в микр.);
пазарна крива на продуктовото търсене;
пазарна крива на трудовото търсене (в микр.);
пазарна крива на търсенето (в микр.);
пазарна крива на факторното търсене (в микр.);
прекъсната крива на продуктовия пределен приход при олигополистична
конкуренция с пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.);
преместване на кривата на агрегатното търсене на пари (в макр.);
пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.);
пречупена крива на търсенето на представителния продукт (в микр.)
(същото като пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.));
симетрична фирмена крива на продуктовото търсене при монополистична конкуренция (в микр.);
слабоеластична крива на продуктовото търсене към цената (в микр.);
фирмен сегмент на прекъснатата крива на продуктовия пределен приход
при олигополистична конкуренция с пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.);
фирмен сегмент на пречупената крива на търсенето на представителния продукт (в микр.);
фирмен сегмент на пречупената крива на търсенето на представителния продукт (в микр.);
фирмена крива на продуктовото търсене (в микр.);
фирмена крива на продуктовото търсене при олигополистична конкуренция (в микр.);
фирмена крива на трудовото търсене (в микр.);
фирмена крива на търсенето (в микр.);
фирмена крива на факторното търсене (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ВАЛУТА (foreign exchange demand curve) (в
межд.) – множество от икономически точки под формата на крива икономическа линия, показващи (при постоянни други условия) съответствието между
желанията на икономическите агенти (респ. на икономическите единици) да
закупят определено количество валута (в межд.) и равнищата на нейния валутен курс (в межд.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ВАЛУТА ПО БАЛАНСА НА ТЕКУЩИТЕ
ОПЕРАЦИИ (current account demand curve) (в межд.) – имаща отрицателен
наклон крива икономическа линия на търсенето на местна валута (в межд.) от
чужди икономически агенти (респ. икономически единици), потребна за покупката на местни продукти и услуги, което се отразява в баланса на текущите
операции (в межд.) като подсистема на платежния баланс (в межд.) на местната страна.
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ЕВРОВАЛУТА (eurocurrency demand curve) (в
межд.) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, всяка икономическа
точка на която показва желанието на икономическите агенти (респ. на икономическите единици) да притежават определен обем евровалута (в межд.) при
зададен евровалутен лихвен процент (в межд.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ЕВРОВАЛУТНИ ДЕПОЗИТИ (eurocurrency
deposits demand curve) (в межд.) – частен случай на кривата на търсенето на
евровалута (в межд.); крива икономическа линия с отрицателен наклон, всяка
икономическа точка на която показва желанието на евробанките (в межд.) да
притежават определен обем евровалутни депозити (в межд.) при зададен евровалутен лихвен процент (в межд.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ЕВРОВАЛУТНИ ЗАЕМИ (eurocurrency loans
demand curve) (в межд.) – частен случай на крива на търсенето на евровалута;
крива икономическа линия с отрицателен наклон, всяка икономическа точка на
която показва желанието на икономическите агенти (респ. на икономическите
единици) да заемат определен обем евровалута (в межд.) при зададен евровалутен лихвен процент (в межд.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ЗАЕМНИ ФОНДОВЕ (demand curve for loanable funds) (ки) – във:
крива на агрегатното търсене на заемни фондове (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА МЕСТНИТЕ ЦЕННИ КНИГИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ* (curve of the domestic securities demand
to interest rate) (в межд.) (*) – крива икономическа линия, построена от множество от икономически точки, изразяващи при постоянни други условия съответствието между величините на агргатното търсене на местни ценни книги (в
межд.) на макроикономическо равнище и величините на местния номинален
лихвен процент (в макр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА МЕСТНИТЕ ЦЕННИ КНИГИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИГИ* (curve of the domestic
securities demand to securities price) (в межд.) (*) – крива икономическа линия,
построена от множество от икономически точки, изразяващи при постоянни
други условия съответствието между величините на агрегатното търсене на
местни ценни книги (в межд.) на макроикономическо равнище и величините
на абсолютното равнище на цените на местните ценни книги.
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАРИ (money demand curve) (ки) – във:
крива на агрегатното търсене на пари (в макр.);
крива на агрегатното търсене на пари по номинален лихвен процент (в
макр.);
крива на агрегатното търсене на пари по реален лихвен процент (в
макр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАРИ ПО НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (money demand curve in nominal interest rate) (ки) – във:
крива на агрегатното търсене на пари по номинален лихвен процент (в
макр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАРИ ПО РЕАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
(money demand curve in real interest rate) (ки) – във:
крива на агрегатното търсене на пари по реален лихвен процент (в
макр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ПРОДУКТ (demand
curve of the representative product) (ки) – във:
пазарен сегмент на пречупената крива на търсенето на представителния продукт (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пречупена крива на търсенето на представителния продукт (в микр.)
(същото като пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.));
фирмен сегмент на пречупената крива на търсенето на представителния продукт (в микр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА СВОБОДНО ВРЕМЕ (leisure demand curve) (в
микр.) – под това понятие, ако не е посочено друго, обикновено се подразбира
индивидуалната крива на търсенето на свободно време.
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА СВОБОДНО ВРЕМЕ (leisure demand curve)
(ки) – във:
индивидуална крива на търсенето на свободно време (в микр.);
крива на търсенето на свободно време (в микр.);
надясно извита крива на търсенето на свободно време (в микр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ЦЕННИ КНИГИ (demand curve for securities
/bonds/) (ки) – във:
крива на агрегатното търсене на ценни книги (в макр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЦЕННИ КНИГИ В
ЗАВИСИМОСТ ОТ ВАЛУТНИЯ КУРС* (curve of the foreign securities
demand to exchange rate) (в межд.) (*) – крива икономическа линия, построена
от множество от икономически точки, изразяващи при постоянни други условия съответствието между величините на агрегатното търсене на чуждестранни ценни книги (в межд.) на макроикономическо равнище и величините на
прекия номинален валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица.
КРИВА НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (foreign
import-sypply curve) (в межд.) – крива икономическа линия с положителен наклон, която показва зависимостта между обема на предлагането на чуждестранния внос (в макр.) в голяма страна и неговата международна цена (в межд.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО КЪМ ФИРМАТА ПРИ НЕСЪВЪРШЕНА
КОНКУРЕНЦИЯ (curve of the demand toward firm in imperfect competition) (в
микр.) – низходяща крива икономическа линия, която задава връзката между
цената, по която несъвършената фирма (в микр.) продава своя икономически
ингредиент (в т.ч. и икономически продукт), и обема на търсенето (в микр.).
Изразява положението, че несъвършената фирма може да контролира значителна част от пазара на съответния ингредиент и да оказва въздействие върху
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цената му, като променя неговото количество. Ако не е посочено друго, под
крива на търсенето към фирмата при несъвършена конкуренция обикновено се
подразбира кривата на продуктовото търсене към фирмата при несъвършена конкуренция (в микр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО КЪМ ФИРМАТА ПРИ НЕСЪВЪРШЕНА
КОНКУРЕНЦИЯ (curve of the demand toward firm in imperfect competition)
(ки) – във:
крива на продуктовото търсене към фирмата при несъвършена конкуренция (в микр.);
крива на търсенето към фирмата при несъвършена конкуренция (в
микр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО КЪМ ФИРМАТА ПРИ СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ (demand curve toward firm in perfect competition) (в микр.) – крива
на търсенето (в микр.) към съвършената фирма (в микр.). Представлява хоризонтална права (т.е. с нулев наклон), която е успоредна на абсцисната ос.
Съвпада с линията на равновесната пазарна цена (в микр.) на конкурентния
отрасъл, както и с фирмената крива на средния приход (в микр.) и фирмената
крива на пределния приход (в микр.) при съвършена икономическа конкуренция
(в микр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО ПО СЛУЦКИ, Е. (demand curve according to Slutsky) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Слуцки, Е. (в
микр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО ПО ХИКС, ДЖ. (demand curve according to Hicks)
(ки) – във:
доходно-компенсирана крива на продуктовото търсене по Хикс, Дж. (в
микр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ФАКТОР (production
factor demand curve) (в микр.), крива на факторното търсене (в микр.), – геометрично място (множество) от точки (под формата на крива икономическа
линия), показващо съответствията между обемите на търсенето (в микр.) на
даден производствен икономически фактор и равнищата на неговата цена.
Обикновено има отрицателен наклон.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО ПРИ ОБИКНОВЕНО БЛАГО (demand curve in
ordinary good) (ки) – във:
индивидуална крива на продуктовото търсене при обикновено благо (в
микр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО ПРИ СТОКА НА ГИФЪН, Р. (demand curve in
Giffen good) (ки) – във:
индивидуална крива на продуктовото търсене при стока на Гифън, Р. (в
микр.);
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО С ПОСТОЯННА ЕЛАСТИЧНОСТ КЪМ ЦЕНАТА (curve of constant demand elasticity to price) (ки) – във:
крива на продуктовото търсене с постоянна еластичност към цената (в
микр.).
КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО С ПРОМЕНЛИВА ЕЛАСТИЧНОСТ КЪМ ЦЕНАТА (curve of variable demand elasticity to price) (ки) – във:
крива на продуктовото търсене с променлива еластичност към цената
(в микр.).
КРИВА НА УМЕЛОСТНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the relative individual product skill /knack/ consumer’s
ecotechnomic needs /necessities/) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА УМЕЛОСТНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the
individual product skill /knack/ consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) – вж.
релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА УМЛОСТНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(curve of the absolute individual product skill /knack/ consumer’s ecotechnomic
needs /necessities/) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА УСИЛНОСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the absolute individual product exertion introverted producer’s
ecotechnomic abilities) – вж. релативистична теория на усърдието.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА УСИЛНОСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of the relative individual product exertion producer’s
ecotechnomic abilities) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА УСИЛНОСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (curve of
the individual product exertion producer’s ecotechnomic abilities) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВА НА ФАКТОРНОТО ТЪРСЕНЕ (factor demand curve) (в микр.), крива на търсенето на производствения фактор (в микр.), – крива икономическа линия, съставена от икономически точки, които изразяват съответствията
между различните равнища (обеми) на факторното търсене (в микр.) на даден производствен икономически фактор (представен в специфични за него
мерни единици) от страна на икономическите единици или на група от икономически единици производителки на икономически продукт, и равнищата на
факторовата цена (в микр.). Нейни частни случаи са крива на факторното
търсене при съвършена конкуренция (factor demand curve in perfect
competition) (в микр.) и крива на факторното търсене при несъвършена
конкуренция (factor demand curve in imperfect competition) (в микр.). Нейни
разновидности са индивидуалната крива на факторното търсене (в микр.) [в
т.ч. индивидуалната крива на факторното търсене при съвършена конкуренция (individual factor demand curve in perfect competition) (в микр.) и индивидуалната крива на факторното търсене при несъвършена конкуренция
(individual factor demand curve in imperfect competition) (в микр.)], фирмената
крива на факторното търсене (в микр.) [в т.ч. фирмената крива на факторното търсене при съвършена конкуренция (firm factor demand curve in perfect
competition) (в микр.) и фирмената крива на факторното търсене при несъвършена конкуренция (firm factor demand curve in imperfect competition) (в
микр.)], отделната крива на факторното търсене (в микр.) [в т.ч. отделната
крива на факторното търсене при съвършена конкуренция (single factor
demand curve in perfect competition) (в микр.) и отделната крива на факторното търсене при несъвършена конкуренция (single factor demand curve in
imperfect competition) (в микр.)], пазарната крива на факторното търсене (в
микр.) [в т.ч. пазарната крива на факторното търсене при съвършена конкуренция (market factor demand curve in perfect competition) (в микр.) и пазар105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната крива на факторното търсене при несъвършена конкуренция (market
factor demand curve in imperfect competition) (в микр.)]. Разграничават се още
краткосрочна крива на факторното търсене (short-run factor demand curve)
(в микр.) [в т.ч. и фирмена краткосрочна крива на факторното търсене
(firm short-run factor demand curve) (в микр.)] и дългосрочна крива на факторното търсене (long-run factor demand curve) (в микр.) [в т.ч. и фирмена дългосрочна крива на факторното търсене (firm long-run factor demand curve) (в
микр.)].
КРИВА НА ФАКТОРНОТО ТЪРСЕНЕ (curve of the factor demand) (ки) –
във:
индивидуална крива на факторното търсене (в микр.);
крива на факторното търсене (в микр.);
отделна крива на факторното търсене (в микр.);
пазарна крива на факторното търсене (в микр.);
фирмена крива на факторното търсене (в микр.).
КРИВА НА ФАКТОРОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ (factor marginal product
curve) (в микр.) – крива икономическа линия, съставена от икономически точки, които изразяват съответствията между равнищата на факторовия пределен
продукт (в микр.) и различните обеми на производствения икономически фактор на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) производителка. 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 кривата на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.) и кривата на пределния продукт на физическия фактор (в микр.). Нейни разновидности са индивидуалната крива на факторовия пределен продукт (в микр.), фирмената крива на факторовия пределен продукт (в микр.), отделната крива на факторовия пределен продукт (в микр.).
КРИВА НА ФАКТОРОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ (factor marginal product
curve) (ки) – във:
индивидуална крива на факторовия пределен продукт (в микр.);
крива на факторовия пределен продукт (в микр.);
отделна крива на факторовия пределен продукт (в микр.);
фирмена крива на факторовия пределен продукт (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ФАКТОРОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД (factor marginal revenue
curve) (в микр.), крива на стойността на факторовия пределен продукт (в
микр.), – крива икономическа линия, съставена от икономически точки, които
изразяват съответствията между равнищата на факторовия пределен приход (в
микр.) [респ. равнищата на стойността на факторовия пределен продукт (в
микр.)] и различните обеми на производствения икономически фактор на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) производителка. Тя е изоморфно
подобна (вж. икономически изоморфизъм, изоморфно икономическо подобие)
на кривата 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. Когато цената на
продукта е равна на единица, кривата на факторовия пределен продукт съвпада напълно с кривата на факторовия пределен приход, респ. с кривата на
стойността на факторовия пределен продукт. Към нея се числят кривата на
пределния приход от трудовия фактор (в микр.) и кривата на пределния приход от физическия фактор (в микр.). Разновидности на кривата на факторовия
пределен приход са индивидуалната крива на факторовия пределен приход (в
микр.), фирмената крива на факторовия пределен приход (в микр.), отделната крива на факторовия пределен приход (в микр.).
КРИВА НА ФАКТОРОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД (factor marginal revenue
curve) (ки) – във:
индивидуална крива на факторовия пределен приход (в микр.);
крива на факторовия пределен приход (в микр.);
отделна крива на факторовия пределен приход (в микр.);
фирмена крива на факторовия пределен приход (в микр.).
КРИВА НА ФАКТОРОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
(factorly-production possibility curve) (в микр.) (ки) – във:
биматимна крива на факторово-производствените възможности (в
микр.) (вж. нулев екстензивностно-неутрален факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.), отрицателен екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в
микр.), положителен екстензивностно-неутрален факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ФАКТОРОВО-ТВОРЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ* (factorcreative possibility curve) (в микр.) (*) – по-пълно наименование на кривата на
творческите възможности (в микр.). Акцентира върху обстоятелството, че по
кривата на творческите възможности се разполагат различните варианти на
комбинирането на два вида производствени икономически фактори (на фактор-микса) при оптималното и ефективно разпределение и потребление на
общите икономически полезности на потребителите.
КРИВА НА ФИЛИПС, О. (Phillips curve) (в макр.), първоначална крива на
О. Филипс (в макр.) – графично изображение (под формата на крива икономическа линия) на функцията та О. Филипс (в макр.). Представлява множество от съотношения между процентно изразения темп на прираста на средната
ставка на номиналната работна заплата (в макр.) и процентно изразеното
равнище на безработицата (в макр.). Това е макроикономическа крива с отрицателен наклон. Теоретичната обосновка на кривата на О. Филипс почива
върху сравнително елементарното съждение, че в условията на ниска безработица (в макр.) [т.е. на висока заетост (в макр.), например при цикличен подем (в макр.)] търсенето на работна сила превишава нейното предлагане [тъй
като трудовият пазар (в макр.) е напрегнат], в резултат на което номиналната
работна заплата (в макр.) нараства. При това колкото безработицата е пониска (т.е. колкото заетостта е по-висока), толкова на един пункт намаляване
на нормата на безработицата (в макр.) съответствува по-висок положителен
темп на прираста на номиналната работна заплата. Както и обратно, в условията на висока безработица [т.е. на ниска заетост, например при циклична депресия (в макр.)] предлагането на работна сила превишава нейното търсене, в
резултат на което номиналната работа заплата намалява. При това колкото
безработицата е по-висока (т.е. колкото заетостта е по-ниска), толкова на един
пункт увеличаване на нормата на безработицата съответствува по-висок отрицателен темп на прираста на номиналната работна заплата. Впоследствие така
изведената крива на О. Филипс, наричана първоначална крива на О. Филипс (в
макр.), се видоизменя в редуцирана крива на О. Филипс (в макр.). Последната е
множество от съотношения между процентно изразения темп на инфлацията и
процентно изразеното равнище на безработицата. Редуцираната крива на О.
Филипс се извежда от първоначалната крива, като темпът на инфлацията (в
макр.) се представя като разлика между темпа на прираста на средната ставка
на номиналната работна заплата и темпа на прираста на макроикономическата
производителност на труда в реално изражение. Според кривата на О. Филипс
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нарастването на нормата на безработицата (в макр.) се придружава от спадане на темпа на инфлацията, респ. спадането на нормата на безработицата се
придружава от нарастване на темпа на инфлацията. Кривата на О. Филипс пресича абсцисната ос в точка, при която нормата на безработицата е равна на естествената норма на безработицата (в макр.). Този момент се означава като
неускоряваща инфлацията норма на безработицата (в макр.), защото малки
изменения в нормата на безработицата не предизвикват изменения в темпа на
инфлацията. В този й вид кривата на О. Филипс се идентифицира още като
краткосрочна крива на О. Филипс (в макр.), чието действие се разпростира в
един бизнес цикъл (в макр.) [респ. в един икономически цикъл]. Тя дава възможност да се прави краткосрочен рационален избор между взаимозаместващи се инфлация (в макр.) и безработица (в макр.). Дългосрочната крива на О.
Филипс (в макр.) описва зависимостта между темпа на инфлацията (в макр.) и
нормата на безработицата (в макр.) в течение на повече от един икономически цикъл. Формира се в резултат на преместването на краткосрочната крива
на О. Филипс и има формата на отвесна линия.
КРИВА НА ФИЛИПС, О. (Phillips curve) (ки) – във:
дългосрочна крива на Филипс, О. (в макр.);
краткосрочна крива на Филипс, О. (в макр.);
крива на Филипс, О. (в макр.);
опростена крива на Филипс, О. (в макр.) (същото като краткосрочна крива на О. Филипс (в макр.));
първоначална крива на Филипс, О. (в макр.) (същото като крива на О. Филипс (в макр.));
редуцирана крива на Филипс, О. (в макр.).
КРИВА НА ЦЕННОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ*
(worth economic indifference curve) – множество от икономически точки в двумерното пространство на икономическите блага (в т.ч. и в двумерното пространство на икономическите продукти) под формата на геометрична крива
икономическа линия, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици два вида икономически блага (в т.ч.
и два вида икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази
крива линия са взаимно безразлични за дадена възпроизводствена икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя (вж. ценностно икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на другите обща икономическа ценност (в т.ч. или обща икономическа
стойност, или обща икономическа полезност). Кривата на ценностното икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на ценностното икономическото безразличие при два
вида блага. Тя е частен случай на кривата на ценностното безразличие*
(worth indifference curve) и е разновидност на кривата конфигурация на ценностното икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата на продуктовото ценностно икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на кривата на ценностното икономическо безразличие са още (1)
кривата на стойностното производителско икономическо безразличие (която
от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на стойностното
производителско икономическо безразличие) и (2) кривата на полезностното
потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) крива на индивидуалното ценностно икономическо безразличие (която
от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното
ценностно икономическо безразличие), в т.ч.: (а) крива на индивидуалното
стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна
е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното стойностно
производителско икономическо безразличие); (б) крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е
разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното полезностно
потребителско икономическо безразличие);
(2) крива на фирменото ценностно икономическо безразличие* (firm
worth economic indifference curve) [която от своя страна е разновидност и на
кривата конфигурация на фирменото ценностно икономическо безразличие* (firm worth economic indifference curved configuration)], в т.ч.: (а) крива на
фирменото стойностно производителско икономическо безразличие* (firm
value producer’s economic indifference curve) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото стойностно производителско икономическо безразличие* (firm value producer’s economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------indifference curved configuration)]; (б) крива на фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s economic
indifference curve) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото полезностно потребителско икономическо
безразличие* (firm utility consumer’s economic indifference curved
configuration)];
(3) крива на общественото ценностно икономическо безразличие* (social worth economic indifference curve) [която от своя страна е разновидност и
на кривата конфигурация на общественото ценностно икономическо безразличие* (social worth economic indifference curved configuration)], в т.ч.: (а)
крива на общественото стойностно производителско икономическо безразличие* (social value producer’s economic indifference curve) [която от своя
страна е разновидност и на кривата конфигурация на общественото
стойностно производителско икономическо безразличие* (social value
producer’s economic indifference curved configuration)]; (б) крива на общественото полезностно потребителско икономическо безразличие* (social utility
consumer’s economic indifference curve) [която от своя страна е разновидност и
на кривата конфигурация на общественото полезностно потребителско
икономическо безразличие* (social utility consumer’s economic indifference
curved configuration)];
Ако не е посочено друго, под крива на ценностното икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
КРИВА НА ЦЕННОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (worth
economic indifference curve) (ки) – във:
крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива на продуктовото ценностно икономическото безразличие;
крива на ценностното икономическо безразличие.
КРИВА НА ЦЕННОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ*
(worth economic preference curve) – общо понятие за крива на стойностното
икономическо предпочитание и крива на полезностното икономическо предпочитание.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА НА ЦЕННОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the absolute individual economic product worth) – вж. ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ЦЕННОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the individual economic product worth) – вж. ценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово].
КРИВА НА ЦЕННОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curve of the relative individual economic
product worth) – вж. ценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово].
КРИВА НА ЧАСТНО-ТРУДОВО-ОБУСЛОВЕНАТА ДВУФАКТОРНА
ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКА
ПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ (curve of the partially-labourly-conditoned two-factor labour-physical
production economic function) – вж. особена икономическа област на пространството на производствените икономически фактори и неособената икономическа област на пространството на производствените икономически
фактори.
КРИВА НА ЧАСТНО-ФАКТОРНО-ОБУСЛОВЕНАТА СОБСТВЕНОПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (curve of the
partially-factorly-conditoned properly-production economic function) – вж. особена
икономическа област на пространството на производствените икономически
фактори и неособената икономическа област на пространството на производствените икономически фактори.
КРИВА НА ЧАСТНО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНАТА ДВУФАКТОРНА
ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКА
ПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ (curve of the partially-physically-conditoned two-factor labourphysical production economic function) – вж. особена икономическа област на
пространството на производствените икономически фактори и неособената
икономическа област на пространството на производствените икономически
фактори.
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – АВТОНОМНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕН ИЗНОС ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН КОМПЛЕКСЕН ПАРИТЕТ” (nominal exchange rate – autonomous product demand
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------with export curve in relative integrated parity) (в межд.) (*) – крива икономическа
линия с положителен наклон, която (при постоянни други условия) изобразява
правата зависимост между равнището на номиналния валутен курс (в межд.)
на чуждестранната парична единица и реалното автономно търсене с включен
износ (в макр.) на макроикономическо равнище при спазен относителен комплексен паритет на покупателните сили (в межд.).
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – АВТОНОМНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕН ИЗНОС ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН ПРОДУКТОВ ПАРИТЕТ”* (nominal exchange rate – autonomous product demand
with export curve in relative product parity) (в межд.) (*) – крива икономическа
линия с положителен наклон, която (при постоянни други условия) изобразява
правата зависимост между равнището на прекия номинален валутен курс (в
межд.) на чуждестранната парична единица [вж. пряк валутен курс (в межд.)]
и реалния обем на автономното продуктово търсене с включен износ (в
макр.) на макроикономическо равнище при спазване на изискванията на относителния продуктов паритет на покупателните сили (в межд.) [извън контекста на относителния финансов паритет на покупателните сили (в
межд.)].
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРИ РАВНОВЕСИЕ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР И ОТНОСИТЕЛЕН
ФИНАНСОВ ПАРИТЕТ”* (nominal exchange rate – gross domestic product
curve in money-market equlibrium and relative financial parity) (в межд.) (*) –
крива икономическа линия с отрицателен наклон, която (при постоянни други
условия) изобразява обратната зависимост между равнището на прекия номинален валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица [вж. пряк
валутен курс (в межд.)] и реалния обем на брутния вътрешен продукт (в
макр.) при наличието на равновесие на паричния пазар (в макр.) на макроикономическо равнище и спазен относителен финансов паритет на покупателните сили (в межд.).
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРИ РАВНОВЕСИЕ НА ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР И ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН КОМПЛЕКСЕН ПАРИТЕТ”* (nominal exchange rate – gross
national product curve in product-market equilibrium and relative integrated parity)
(в межд.) (*) – крива икономическа линия с положителен наклон, която (при
постоянни други условия) изобразява правата зависимост между равнището на
113

1288

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номиналния валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица и реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) при спазен относителен комплексен паритет на покупателните сили (в межд.).
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРИ РАВНОВЕСИЕ НА ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР И ОТНОСИТЕЛЕН ПРОДУКТОВ ПАРИТЕТ”* (nominal exchange rate – gross domestic
product curve in product-market equilibrium and relative product parity) (в межд.)
(*) – крива икономическа линия с положителен наклон, която (при постоянни
други условия) изобразява правата зависимост между равнището на номиналния валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица и реалния
обем на брутния вътрешен продукт (в макр.) при постигнато равновесие на
продуктовия пазар (в макр.) и спазени изисквания на относителния продуктов паритет на покупателните сили [извън контекста на относителния финансов паритет на покупателните сили (в межд.)].
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – ИЗНОС ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН ПРОДУКТОВ ПАРИТЕТ”* (export – nominal exchange rate curve in
relative product parity) (в межд.) (*) – крива икономическа линия с положителен
наклон, която (при постоянни други условия) изобразява правата зависимост
между равнището на прекия номинален валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица [вж. пряк валутен курс (в межд.)] и реалния обем на
износа (в макр.) на макроикономическо равнище при спазване на изискванията
на относителния продуктов паритет на покупателните сили (в межд.) [извън контекста на относителния финансов паритет на покупателните сили (в
межд.)].
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН
ПРОЦЕНТ”* (nominal exchange rate – nominal interest rate curve) (в межд.),
крива на относителния финансов паритет (в межд.), (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която (при постоянни други условия) изобразява обратната зависимост между равнището на прекия финансоворавновесен номинален валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица и
равнището на местния номинален лихвен процент (в макр.).
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – НОРМА НА ОЧАКВАНИЯ
ДОХОД ОТ ДЕПОЗИТИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА”* (nominal
exchange rate – expected rate of return on deposits only in foreign currency curve)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в межд.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която (при
постоянни други условия) изобразява обратната зависимост между равнището
на прекия номинален валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица [вж. пряк валутен курс (в межд.)] и абсолютната норма на очаквания
доход от депозити в чуждестранна валута (в межд.), включваща от своя
страна чуждестранния номинален лихвен процент (в макр.) и темпа на прираста на валутния курс (в межд.) на чуждестранната валута (в межд.).
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – НОРМА НА ОЧАКВАНИЯ
ДОХОД ОТ ПРОДУКТИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА”* (nominal
exchange rate – expected rate of return on products only in foreign currency curve)
(в межд.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, показваща
(при постоянни други условия) обратната зависимост между нормата на очаквания доход от продукти в чуждестранна валута (в межд.) [равна на сумата
от темпа на чуждата инфлация (в макр.) и темпа на прираста на номиналния
валутен курс (в межд.)], от една страна, и промените в текущия пряк номинален валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица, от друга.
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – ОЧАКВАН ТЕМП НА ИНФЛАЦИЯТА”* (nominal exchange rate – expected rate of inflation curve) (в
межд.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която (при постоянни други условия) изобразява обратната зависимост между равнището на
номиналния валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица и
очакваното равнище на местния темп на инфлацията (в макр.).
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС
СПОРЕД ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН ПРОДУКТОВ
ПАРИТЕТ”* (nominal exchange rate – real exchange rate in product market curve
in relative product parity) (в межд.) (*) – крива икономическа линия с положителен наклон, изразяваща (при постоянни други условия) еднопосочната зависимост между промените в номиналния валутен курс (в межд.) и в реалния валутен курс (в межд.) на чуждестран ната парична единица, когато са реализирани изискванията на относителния продуктов паритет на покупателните сили
(в межд.) [извън контекста на относителния финансов паритет а покупателните сили (в межд.)].
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС
СПОРЕД ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН ФИНАНСОВ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ПАРИТЕТ”* (nominal exchange rate – real exchange rate in financial market
curve in relative financial parity) (в межд.) (*) – крива икономическа линия с положителен наклон, изобразяваща (при постоянни други условия) правата зависимост между равнището на прекия номинален валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица [вж. пряк валутен курс (в межд.)] и равнището
на нейния пряк реален валутен курс (в межд.) при спазен относителен финансов паритет на покупателните сили (в межд.).
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – СПЕКУЛАТИВНО ТЪРСЕНЕ НА ПАРИ В РЕАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ”* (nominal exchange rate –
speculative demand for real money curve) (в межд.) (*) – крива икономическа линия с положителен наклон, която (при постоянни други условия) изобразява
еднопосочната зависимост между равнището на прекия номинален валутен
курс (в межд.) на чуждестранната парична единица [вж. пряк валутен курс (в
межд.)] и реалния обем на спекулативното търсене на пари (в макр.) на макроикономическо равнище.
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – ТЕМП НА ИНФЛАЦИЯТА”* (nominal exchange rate – inflation rate curve) (в межд.), крива на валутнопазарното равновесие според продуктовия пазар (в межд.), крива на относителния продуктов паритет (в межд.), (*) – крива икономическа линия с
отрицателен наклон, която (при постоянни други условия) показва обратната
зависимост между очаквания темп на местната инфлация (в макр.) и промените
в номиналния пряк валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица при спазен относителен продуктов паритет на покупателните сили (в
межд.) [извън контекста на относителния финансов паритет на покупателните сили (в межд.)].
КРИВА “НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС – ТРАНСАКЦИОННО ТЪРСЕНЕ НА ПАРИ В РЕАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ”* (nominal exchange rate –
transactions demand for real money curve) (в межд.) (*) – крива икономическа
линия с отрицателен наклон, която (при постоянни други условия) изобразява
обратната зависимост между равнището на прекия номинален валутен курс (в
макр.) на чуждестранната парична единица [вж. пряк валутен курс (в межд.)]
и реалния обем на трансакционното търсене на пари (в межд.) на макроикономическо равнище.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА “НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ – АВТОНОМНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕН ИЗНОС”* (nominal interest rate –
autonomous product demand with export curve) (в межд.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която (при постоянни други условия) изобразява обратната зависимост между равнището на номиналния лихвен процент (в
макр.) и реалния обем на автономното продуктово търсене с включен износ
(в макр.) на макроикономическо равнище.
КРИВА “НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ – АВТОНОМНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕН ИЗНОС ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН
КОМПЛЕКСЕН ПАРИТЕТ”* (nominal interest rate – autonomous product
demand with export curve in relative integrated parity) (в межд.) (*) – крива икономическа линия с отрицателен наклон, която (при постоянни други условия)
изобразява обратната зависимост между равнището на местния номинален лихвен процент (в макр.) и реалното автономно търсене с включен износ (в макр.)
на макроикономическо равнище при спазен относителен комплексен паритет
на покупателните сили (в межд.).
КРИВА “НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ – ИНВЕСТИЦИОННО
ТЪРСЕНЕ”* (nominal interest rate – investment demand curve) (в макр.) (*) –
крива икономическа линия с отрицателен наклон, която (при постоянни други
условия) изобразява обратната зависимост между равнището на номиналния
лихвен процент (в макр.) и реалния обем на инвестициите (в макр.) (на инвестиционното търсене) на макроикономическо равнище.
КРИВА ПОВЪРХНИНА (curved surface) (ки) – във:
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 икономическото безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото ценностно икономическото безразличие;
крива повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на ценностното икономическо безразличие;
полезностна изофакторна икономическа крива повърхнина (в микр.);
продуктова изоценностна икономическа крива повърхнина (в микр.);
стойностна изофакторна икономическа крива повърхнина (в микр.);
факторна изопродуктова икономическа крива повърхнина (в микр.);
ценностна изофакторна икономическа крива повърхнина (в микр.).
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (economic indifference curved surface) (ки) – във:
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 икономическото безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива повърхнина на продуктовото ценностно икономическото безразличие;
крива повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на ценностното икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual economic indifference curved surface) (ки) – във:
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 икономическото безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual utility consumer’s economic indifference curved surface) – множество от икономически точки в тримерното пространство на потребителните икономически
блага (в т.ч. и в тримерното пространство на потребителните икономически
продукти) под формата на геометрична крива икономическа повърхнина, всяка
една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически блага (в т.ч. и три вида икономически
продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива повърхнина са взаимно безразлични за даден индивид потребител като икономическа единица
(вж. индивидуално полезностно потребителско икономическо безразличие),
тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа полезност. Кривата повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е изпъкнала в посока към координатното начало. Експлицира
множството на индивидуалното полезностно потребителско икономическо
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------безразличие при три вида блага. Тя е частен случай на кривата повърхнина на
индивидуалното полезностно потребителско безразличие* (individual utility consumer’s indifference curved surface) и е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя
страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното полезностно продуктово потребителско икономическо безразличие).
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual utility economic indifference
curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual utility
consumer’s economic indifference curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual consumer’s economic indifference curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product economic indifference
curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическото безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ*
(individual product utility consumer’s economic indifference curved surface) –
множество от икономически точки в тримерното пространство на потребителните икономически продукти под формата на геометрична крива икономическа повърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически продукти, като
всички комбинации (точки) от тази крива повърхнина са взаимно безразлични
за даден индивид потребител като икономическа единица (вж. индивидуално
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие), тъй като
всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа
полезност. Кривата повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е изпъкнала в посока към координатното начало. Експлицира
множството на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие при три вида продукти. Тя е частен случай на кривата повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско безразличие* (individual product utility consumer’s indifference curved
surface) и едновременно е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие
и на кривата повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО
СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product value producer’s economic indifference curved surface) – множество от икономически точки в тримерното пространство на икономическите продукти под формата на геометрична крива икономическа повърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от
измерени в специфични единици три вида икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази крива повърхнина са взаимно безразлични за
даден индивид производител като икономическа единица (вж. индивидуално
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктово стойностно производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на останалите обща икономическа стойност. Кривата повърхнина на индивидуалното продуктово
стойностно производителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси, като е изпъкнала в посока, противоположна на
координатното начало. Експлицира множството на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие при три вида
продукти. Тя е частен случай на кривата повърхнина на индивидуалното
продуктово стойностно производителско безразличие* (individual product
value producer’s indifference curved surface) и едновременно е разновидност на
кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие и на кривата повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО
ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product
worth economic indifference curved surfase) – множество от икономически точки
в тримерното пространство на икономическите продукти под формата на геометрична крива икономическа повърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази крива повърхнина са взаимно безразлични за даден индивид като икономическа единица, в
т.ч. и за производителя и за потребителя (вж. индивидуално продуктово ценностно икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква
(равна) с тази на другите обща икономическа ценност (в т.ч. или обща икономическа стойност, или обща икономическа полезност). Кривата повърхнина
на индивидуалното продуктово ценностно икономическото безразличие има
отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие при три вида
продукти. Тя е частен случай на кривата повърхнина на индивидуалното
продуктово ценностно безразличие* (individual product worth indifference
curved surfase) и едновременно е разновидност на кривата конфигурация на
индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие и на кривата повърнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на кривата повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно
икономическо безразличие са още (1) кривата повърнина на индивидуалното
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктово стойностно производителско икономическо безразличие (която от
своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното
продуктово стойностното производителско икономическо безразличие) и (2)
кривата повърнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие).
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual economic producer’s
indifference curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual
value producer’s economic indifference curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual
value producer’s economic indifference curved surface) – множество от икономически точки в тримерното пространство на икономическите блага (в т.ч. и в
тримерното пространство на икономическите продукти) под формата на геометрична крива икономическа повърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически блага (в т.ч. и три вида икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива повърхнина са взаимно безразлични за даден
индивид производител като икономическа единица (вж. индивидуално
стойностно производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една
от тях има еднаква (равна) с тази на останалите обща икономическа стойност.
Кривата повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси, като е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало. Експлицира
множството на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие при три вида блага. Тя е частен случай на кривата повърхнина на
индивидуалното стойностно производителско безразличие* (individual
value producer’s indifference curved surface) и е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие. Нейна разновидност е кривата повърхнина на индивидуалното
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие (която от
своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие).
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual
value producer’s economic indifference curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual worth economic indifference
curved surfase) – множество от икономически точки в тримерното пространство на икономическите блага (в т.ч. и в тримерното пространство на икономическите продукти) под формата на геометрична крива икономическа повърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически блага (в т.ч. и три вида
икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива повърхнина са взаимно безразлични за даден индивид като икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя (вж. индивидуално ценностно
икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с
тази на другите обща икономическа ценност (в т.ч. или обща икономическа
стойност, или обща икономическа полезност). Кривата повърхнина на индивидуалното ценностно икономическото безразличие има отрицателен наклон
към координатните оси. Експлицира множството на индивидуалното ценностно икономическото безразличие при три вида блага. Тя е частен случай на
кривата повърхнина на индивидуалното ценностно безразличие* (individual worth indifference curved surfase) и е разновидност на кривата конфигура124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция на индивидуалното ценностно икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата повърнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на кривата повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо
безразличие са още (1) кривата повърнина на индивидуалното стойностно
производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие) и (2) кривата повърнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя
страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие).
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual worth economic indifference curved
surfase) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическото безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (utility economic indifference curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (utility consumer’s economic indifference curved surface) – множество от икономически точки в тримерното пространство на потребителните икономически блага (в т.ч. и в тримерното прос125
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------транство на потребителните икономически продукти) под формата на геометрична крива икономическа повърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически блага (в т.ч. и три вида икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива повърхнина са взаимно безразлични за даден
потребител като икономическа единица (вж. полезностно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази
на другите обща икономическа полезност. Кривата повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към
координатните оси и е изпъкнала в посока към координатното начало. Експлицира множството на полезностното потребителско икономическо безразличие при три вида блага. Тя е частен случай на кривата повърхнина на полезностното потребителско безразличие* (utility consumer’s indifference curved
surface) и е разновидност на кривата конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие
(която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на полезностното продуктово потребителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие); (2) крива повърхнина на фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s economic
indifference curved surface) [която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на фирменото полезностно потребителско икономическо
безразличие* (firm utility consumer’s economic indifference curved
configuration)]; (3) крива повърхнина на общественото полезностно потребителско икономическо безразличие* (social utility consumer’s economic
indifference curved surface) [която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на общественото полезностно потребителско икономическо безразличие* (social utility consumer’s economic indifference curved
configuration)]. Ако не е посочено друго, под крива повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие обикновено се подразбира
кривата повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (utility consumer’s economic indifference
curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (consumer’s economic indifference curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product economic indifference curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическото безразличие;
крива повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото ценностно икономическото безразличие.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product utility economic indifference curved
surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product utility
consumer’s economic indifference curved surface) – множество от икономически
точки в тримерното пространство на потребителните икономически продукти под формата на геометрична крива икономическа повърхнина, всяка
една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически продукти, като всички комбинации
(точки) от тази крива повърхнина са взаимно безразлични за даден потребител
като икономическа единица (вж. продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази
на другите обща икономическа полезност. Кривата повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие има отрицателен
наклон към координатните оси и е изпъкнала в посока към координатното начало. Експлицира множството на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие при три вида продукти. Тя е частен случай на
кривата повърхнина на продуктовото полезностно потребителско безразличие* (product utility consumer’s indifference curved surface) и едновременно е разновидност на кривата конфигурация на продуктовото полезностно
потребителско икономическо безразличие и на кривата повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие); (2) крива повърхнина на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s economic indifference curved surface) [която
от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------product utility consumer’s economic indifference curved configuration)]; (3) крива
повърхнина на общественото продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие* (social product utility consumer’s economic
indifference curved surface) [която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на общественото продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие* (social product utility consumer’s economic
indifference curved configuration)]. Ако не е посочено друго, под крива повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие
обикновено се подразбира кривата повърхнина на индивидуалното продуктово
полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product utility consumer’s economic indifference curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product producer’s economic indifference curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО СТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product value economic indifference curved
surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product value producer’s economic indifference curved surface) – множество от икономически
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------точки в тримерното пространство на икономическите продукти под формата
на геометрична крива икономическа повърхнина, всяка една от които (точки)
представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази крива повърхнина са взаимно безразлични за даден производител като икономическа
единица (вж. продуктово стойностно производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на останалите
обща икономическа стойност. Кривата повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към
координатните оси, като е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало. Експлицира множството на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие при три вида продукти. Тя е частен случай на кривата повърхнина на продуктовото стойностно производителско безразличие* (product value producer’s indifference curved surface) и едновременно е разновидност на кривата конфигурация на стойностното производителско икономическо безразличие и на кривата повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно
производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие); (2) крива повърхнина на
фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic indifference curved surface)
[която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic indifference curved configuration)];
(3) крива повърхнина на общественото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s
economic indifference curved surface) [която от своя страна е разновидност и на
кривата конфигурация на общественото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s
economic indifference curved configuration)]. Ако не е посочено друго, под крива
повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата повърхнина на индивидуалното
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product value producer’s economic indifference curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product worth economic indifference curved
surfase) – множество от икономически точки в тримерното пространство на
икономическите продукти под формата на геометрична крива икономическа
повърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от
измерени в специфични единици три вида икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази крива повърхнина са взаимно безразлични за
дадена възпроизводствена икономическа единица, в т.ч. и за производителя и
за потребителя (вж. продуктово ценностно икономическо безразличие), тъй
като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа ценност (в т.ч. или обща икономическа стойност, или обща икономическа
полезност). Кривата повърхнина на продуктовото ценностно икономическото
безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира
множството на продуктовото ценностно икономическото безразличие при
три вида продукти. Тя е частен случай на кривата повърхнина на продуктовото ценностно безразличие* (product worth indifference curved surfase) и
едновременно е разновидност на кривата конфигурация на продуктовото
ценностно икономическо безразличие и на кривата повърнина на ценностното икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на кривата повърхнина на продуктовото ценностно икономическо
безразличие са още (1) кривата повърнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност
и на кривата конфигурация на продуктовото стойностното производителско икономическо безразличие) и (2) кривата повърнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е
разновидност и на кривата конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие).
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) крива повърнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие), в
т.ч.: (а) крива повърнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на
кривата конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие); (б) крива повърнина на индивидуалното
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие (която от
своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие);
(2) крива повърхнина на фирменото продуктово ценностно икономическо безразличие* (firm product worth economic indifference curved surfase)
[която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото продуктово ценностно икономическо безразличие* (firm product worth
economic indifference curved configuration)], в т.ч.: (а) крива повърхнина на
фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic indifference curved surfase)
[която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic indifference curved configuration)];
(б) крива повърхнина на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s economic
indifference curved surfase) [която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на фирменото продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие* (firm product utility consumer’s economic
indifference curved configuration)];
(3) крива повърхнина на общественото продуктово ценностно икономическо безразличие* (social product worth economic indifference curved
surfase) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на
общественото продуктово ценностно икономическо безразличие* (social
product worth economic indifference curved configuration)], в т.ч.: (а) крива повърхнина на общественото продуктово стойностно производителско
икономическо безразличие* (social product value producer’s economic
indifference curved surfase) [която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на общественото продуктово стойностно производителско
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо безразличие* (social product value producer’s economic
indifference curved configuration)]; (б) крива повърхнина на общественото
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (social
product utility consumer’s economic indifference curved surfase) [която от своя
страна е разновидност и на кривата конфигурация на общественото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (social
product utility consumer’s economic indifference curved configuration)].
Ако не е посочено друго, под крива повърхнина на продуктовото ценностно икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата повърхнина
на продуктовото индивидуално ценностно икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product worth economic indifference curved
surfase) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическото безразличие;
крива повърхнина на продуктовото ценностно икономическото безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (producer’s economic indifference curved surface) (ки) –
във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (value economic indifference curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА СТОЙНОСТНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (value producer’s economic indifference
curved surface) – множество от икономически точки в тримерното пространство на икономическите блага (в т.ч. и в тримерното пространство на икономическите продукти) под формата на геометрична крива икономическа повърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически блага (в т.ч. и три вида
икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива повърхнина са взаимно безразлични за даден производител като икономическа
единица (вж. стойностно производителско икономическо безразличие), тъй
като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на останалите обща икономическа стойност. Кривата повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси, като
е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало. Експлицира
множството на стойностното производителско икономическо безразличие
при три вида блага. Тя е частен случай на кривата повърхнина на стойностното производителско безразличие* (value producer’s indifference curved surface) и е разновидност на кривата конфигурация на стойностното производителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие
(която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие); (2) крива повърхнина на фирменото стойностно
производителско икономическо безразличие* (firm value producer’s economic
indifference curved surface) [която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на фирменото стойностно производителско икономическо
безразличие* (firm value producer’s economic indifference curved configuration)];
(3) крива повърхнина на общественото стойностно производителско ико134
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо безразличие* (social value producer’s economic indifference curved
surface) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на
общественото стойностно производителско икономическо безразличие*
(social value producer’s economic indifference curved configuration)]. Ако не е посочено друго, под крива повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА СТОЙНОСТНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (value producer’s economic indifference
curved surface) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ЦЕННОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКОТО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (worth economic indifference curved surfase) – множество от
икономически точки в тримерното пространство на икономическите блага (в
т.ч. и в тримерното пространство на икономическите продукти) под формата
на геометрична крива икономическа повърхнина, всяка една от които (точки)
представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически блага (в т.ч. и три вида икономически продукти), като всички
комбинации (точки) от тази крива повърхнина са взаимно безразлични за дадена възпроизводствена икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за
потребителя (вж. ценностно икономическо безразличие), тъй като всяка една
от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа ценност (в
т.ч. или обща икономическа стойност, или обща икономическа полезност).
Кривата повърхнина на ценностното икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на ценностното икономическото безразличие при три вида блага. Тя е частен случай на
кривата повърхнина на ценностното безразличие* (worth indifference curved
surfase) и е разновидност на кривата конфигурация на ценностното икономи135
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо безразличие. Нейна разновидност е кривата повърнина на продуктовото
ценностно икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и
на кривата конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на кривата повърхнина на ценностното икономическо безразличие са
още (1) кривата повърнина на стойностното производителско икономическо
безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация
на стойностното производителско икономическо безразличие) и (2) кривата
повърнина на полезностното потребителско икономическо безразличие (която
от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на полезностното
потребителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) крива повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие), в т.ч.: (а) крива повърнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие); (б) крива повърнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо
безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация
на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие);
(2) крива повърхнина на фирменото ценностно икономическо безразличие* (firm worth economic indifference curved surfase) [която от своя страна е
разновидност и на кривата конфигурация на фирменото ценностно икономическо безразличие* (firm worth economic indifference curved configuration)],
в т.ч.: (а) крива повърхнина на фирменото стойностно производителско
икономическо безразличие* (firm value producer’s economic indifference curved
surfase) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на
фирменото стойностно производителско икономическо безразличие* (firm
value producer’s economic indifference curved configuration)]; (б) крива повърхнина на фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s economic indifference curved surfase) [която от своя
страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s
economic indifference curved configuration)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) крива повърхнина на общественото ценностно икономическо безразличие* (social worth economic indifference curved surfase) [която от своя
страна е разновидност и на кривата конфигурация на общественото ценностно икономическо безразличие* (social worth economic indifference curved
configuration)], в т.ч.: (а) крива повърхнина на общественото стойностно
производителско икономическо безразличие* (social value producer’s
economic indifference curved surfase) [която от своя страна е разновидност и на
кривата конфигурация на общественото стойностно производителско
икономическо безразличие* (social value producer’s economic indifference
curved configuration)]; (б) крива повърхнина на общественото полезностно
потребителско икономическо безразличие* (social utility consumer’s
economic indifference curved surfase) [която от своя страна е разновидност и на
кривата конфигурация на общественото полезностно потребителско
икономическо безразличие* (social utility consumer’s economic indifference
curved configuration)];
Ако не е посочено друго, под крива повърхнина на ценностното икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
КРИВА ПОВЪРХНИНА НА ЦЕННОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКОТО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (worth economic indifference curved surfase) (ки) – във:
крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическото безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото ценностно икономическото безразличие;
крива повърхнина на ценностното икономическо безразличие.
КРИВА “ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР” (“production cost – production economic factor consumption” curve) (в микр.) – същото като траектория
на развитието на фирмата (в микр.).
КРИВА “РАВНОВЕСИЕ НА ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР – РАВНОВЕСИЕ
НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР”* (product-market equlibrium – money-market
equlibrium curve) (в макр.) (в межд.), крива PM (в макр.), (*) – икономическа
крива с положителен наклон, която при постоянна номинална парична маса
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изразява функционалната зависимост между равновесното абсолютно равнище на цените (в макр.) (на продуктовите цени) и равновесното равнище на пазарния лихвен процент (в макр.). Същото е като крива “абсолютно равнище на
цените – номинален лихвен процент при постоянна номинална парична маса”
(в межд.).
КРИВА “РАВНОВЕСИЕ НА ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР – РАВНОВЕСИЕ
НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР”* (product market equilibrium – money market
equilibrium curve) (в межд.) –
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА (curved hypersurface) (ки) – във:
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 икономическото безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на полезностното потребителско икономическо
безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото ценностно икономическото безразличие;
крива хиперповърхнина на стойностното производителско икономическо
безразличие;
крива хиперповърхнина на ценностното икономическо безразличие;
полезностна изофакторна икономическа крива хиперповърхнина (в микр.);
продуктова изополезностна икономическа крива хиперповърхнина (в
микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктова изостойностна икономическа крива хиперповърхнина (в
микр.);
продуктова изоценностна икономическа крива хиперповърхнина (в микр.);
стойностна изофакторна икономическа крива хиперповърхнина (в микр.);
факторна изопродуктова икономическа крива хиперповърхнина (в микр.);
ценностна изофакторна икономическа крива хиперповърхнина (в микр.).
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (economic indifference curved hypersurface) (ки) – във:
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 икономическото безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на полезностното потребителско икономическо
безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото ценностно икономическото безразличие;
крива хиперповърхнина на стойностното производителско икономическо
безразличие;
крива хиперповърхнина на ценностното икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual economic indifference curved hypersurface)
(ки) – във:
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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 икономическото безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual
utility consumer’s economic indifference curved hypersurface) – множество от
икономически точки в многомерното пространство на потребителните икономически блага (в т.ч. и в многомерното пространство на потребителните
икономически продукти) под формата на геометрична крива икономическа хиперповърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация
от измерени в специфични единици повече три вида икономически блага (в т.ч.
и повече от три вида икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива хиперповърхнина са взаимно безразлични за даден индивид
потребител като икономическа единица (вж. индивидуално полезностно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква
(равна) с тази на другите обща икономическа полезност. Кривата хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е изпъкнала в посока
към координатното начало. Експлицира множството на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие при повече от три вида
блага. Тя е частен случай на кривата хиперповърхнина на индивидуалното
полезностно потребителско безразличие* (individual utility consumer’s
indifference curved hypersurface) и е разновидност на кривата конфигурация на
индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово
полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното полезностно
продуктово потребителско икономическо безразличие).
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual utility economic
indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual
utility consumer’s economic indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual consumer’s
economic indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product economic indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическото безразличие.
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product utility consumer’s economic indifference curved hypersurface) – множество от икономически точки в многомерното пространство на потребителните икономически продукти под формата на геометрична
крива икономическа хиперповърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици повече три вида
икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази крива хиперповърхнина са взаимно безразлични за даден индивид потребител като
икономическа единица (вж. индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква
(равна) с тази на другите обща икономическа полезност. Кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е изпъкнала в посока към координатното начало. Експлицира множството на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие при повече от три вида блага. Тя е частен случай на кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско безразличие* (individual product utility consumer’s indifference curved hypersurface) и
едновременно е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие и на кривата хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product value producer’s economic indifference curved
hypersurface) – множество от икономически точки в многомерното пространство на икономическите продукти под формата на геометрична крива икономическа хиперповърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква
комбинация от измерени в специфични единици повече от три вида икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази крива хиперповърхнина са взаимно безразлични за даден индивид производител като икономическа единица (вж. индивидуално продуктово стойностно производителско
икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с
тази на останалите обща икономическа стойност. Кривата хиперповърхнина
на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо
142

1317

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------безразличие има отрицателен наклон към координатните оси, като е изпъкнала
в посока, противоположна на координатното начало. Експлицира множството на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие при повече от три вида продукти. Тя е частен случай на кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско безразличие* (individual product value producer’s indifference curved
hypersurface) и едновременно е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие и на
кривата хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product
worth economic indifference curved hypersurfase) – множество от икономически
точки в многомерното пространство на икономическите продукти под формата на геометрична крива икономическа хиперповърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици повече от три вида икономически продукти, като всички комбинации
(точки) от тази крива хиперповърхнина са взаимно безразлични за даден индивид като икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя
(вж. индивидуално продуктово ценностно икономическо безразличие), тъй като
всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа
ценност (в т.ч. или обща икономическа стойност, или обща икономическа полезност). Кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните
оси. Експлицира множството на индивидуалното продуктово ценностно
икономическото безразличие при повече от три вида продукти. Тя е частен
случай на кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно безразличие* (individual product worth indifference curved hypersurfase)
и едновременно е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното
продуктово ценностно икономическо безразличие и на кривата хиперповърнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие са още (1) кривата хиперповърнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на инди143

1318

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие) и (2) кривата хиперповърнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие).
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual economic
producer’s indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual value producer’s economic indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual value producer’s economic indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual value producer’s economic indifference curved hypersurface) – множество от
икономически точки в многомерното пространство на икономическите блага
(в т.ч. и в многомерното пространство на икономическите продукти) под
формата на геометрична крива икономическа хиперповърхнина, всяка една от
които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични
единици повече от три вида икономически блага (в т.ч. и повече от три вида
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива хиперповърхнина са взаимно безразлични за даден индивид производител като
икономическа единица (вж. стойностно производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на останалите
обща икономическа стойност. Кривата хиперповърхнина на индивидуалното
стойностно производителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси, като е изпъкнала в посока, противоположна на
координатното начало. Експлицира множството на индивидуалното
стойностно производителско икономическо безразличие при повече от три
вида блага. Тя е частен случай на кривата хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско безразличие* (individual value producer’s
indifference curved hypersurface) и е разновидност на кривата конфигурация на
индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие.
Нейна разновидност е кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя
страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие).
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual value producer’s economic indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЦЕННОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual worth economic
indifference curved hypersurfase) – множество от икономически точки в многомерното пространство на икономическите блага (в т.ч. и в многомерното
пространство на икономическите продукти) под формата на геометрична
крива икономическа хиперповърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици повече от три вида
икономически блага (в т.ч. и повече от три вида икономически продукти), като
всички комбинации (точки) от тази крива хиперповърхнина са взаимно безразлични за даден индивид като икономическа единица, в т.ч. и за производителя
и за потребителя (вж. индивидуално ценностно икономическо безразличие), тъй
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа ценност (в т.ч. или обща икономическа стойност, или обща икономическа
полезност). Кривата хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на индивидуалното ценностно икономическото безразличие при повече от три вида блага. Тя е частен случай на кривата хиперповърхнина на индивидуалното ценностно безразличие* (individual worth
indifference curved hypersurfase) и е разновидност на кривата конфигурация на
индивидуалното ценностно икономическо безразличие. Нейна разновидност е
кривата хиперповърнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на кривата хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие са още (1) кривата хиперповърнина на индивидуалното
стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна
е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното стойностно
производителско икономическо безразличие) и (2) кривата хиперповърнина на
индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие).
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЦЕННОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual worth economic indifference
curved surfase) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическото безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (utility economic indifference curved hypersurface)
(ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива хиперповърхнина на полезностното потребителско икономическо
безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (utility consumer’s economic
indifference curved hypersurface) – множество от икономически точки в многомерното пространство на потребителните икономически блага (в т.ч. и в
многомерното пространство на потребителните икономически продукти)
под формата на геометрична крива икономическа хиперповърхнина, всяка една
от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични
единици повече три вида икономически блага (в т.ч. и повече от три вида икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази крива хиперповърхнина са взаимно безразлични за даден потребител като икономическа единица (вж. полезностно потребителско икономическо безразличие), тъй като
всяка една от тях има еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа
полезност. Кривата хиперповърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е изпъкнала в посока към координатното начало. Експлицира множството на полезностното потребителско икономическо безразличие при повече от три вида блага. Тя е частен случай на кривата хиперповърхнина на полезностното
потребителско безразличие* (utility consumer’s indifference curved hypersurface) и е разновидност на кривата конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на полезностното продуктово потребителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност на
кривата конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие); (2) крива хиперповърхнина на фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s
economic indifference curved hypersurface) [която от своя страна е разновидност
и на кривата конфигурация на фирменото полезностно потребителско
икономическо безразличие* (firm utility consumer’s economic indifference
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------curved configuration)]; (3) крива хиперповърхнина на общественото полезностно потребителско икономическо безразличие* (social utility consumer’s
economic indifference curved hypersurface) [която от своя страна е разновидност
и на кривата конфигурация на общественото полезностно потребителско
икономическо безразличие* (social utility consumer’s economic indifference
curved configuration)]. Ако не е посочено друго, под крива хиперповърхнина на
полезностното потребителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (utility consumer’s economic
indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на полезностното потребителско икономическо
безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (consumer’s economic indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на полезностното потребителско икономическо
безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product economic indifference curved hypersurface) (ки) –
във:
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до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическото безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото ценностно икономическото безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПОЛЕЗНОСТНО
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product utility
consumer’s economic indifference curved hypersurface) – множество от икономически точки в многомерното пространство на потребителните икономически
продукти под формата на геометрична крива икономическа хиперповърхнина,
всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в
специфични единици повече три вида икономически продукти, като всички
комбинации (точки) от тази крива хиперповърхнина са взаимно безразлични за
даден потребител като икономическа единица (вж. продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има
еднаква (равна) с тази на другите обща икономическа полезност. Кривата хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо
безразличие има отрицателен наклон към координатните оси и е изпъкнала в
посока към координатното начало. Експлицира множството на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие при повече от три
вида блага. Тя е частен случай на кривата хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско безразличие* (product utility consumer’s
indifference curved hypersurface) и едновременно е разновидност на кривата
конфигурация на продуктовото полезностно потребителско икономическо
безразличие и на кривата хиперповърхнина на полезностното потребителско
икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност на
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кривата конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие); (2) крива хиперповърхнина на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product
utility consumer’s economic indifference curved hypersurface) [която от своя
страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm product
utility consumer’s economic indifference curved configuration)]; (3) крива хиперповърхнина на общественото продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие* (social product utility consumer’s economic
indifference curved hypersurface) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на общественото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (social product utility consumer’s economic
indifference curved configuration)]. Ако не е посочено друго, под крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПОЛЕЗНОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product utility economic indifference
curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПОЛЕЗНОСТНО
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product utility
consumer’s economic indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product producer’s economic
indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО СТОЙНОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product value economic indifference
curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО СТОЙНОСТНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product
value producer’s economic indifference curved hypersurface) – множество от икономически точки в многомерното пространство на икономическите продукти
под формата на геометрична крива икономическа хиперповърхнина, всяка една
от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични
единици повече от три вида икономически продукти, като всички комбинации
(точки) от тази крива хиперповърхнина са взаимно безразлични за даден производител като икономическа единица (вж. продуктово стойностно производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква
(равна) с тази на останалите обща икономическа стойност. Кривата хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси, като е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало. Експлицира множството на
продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие при
повече от три вида продукти. Тя е частен случай на кривата хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско безразличие* (product
value producer’s indifference curved hypersurface) и едновременно е разновидност на кривата конфигурация на стойностното производителско икономическо безразличие и на кривата хиперповърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово
стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна
е разновидност на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово
стойностно производителско икономическо безразличие); (2) крива хиперпо151
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------върхнина на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic indifference
curved hypersurface) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic indifference
curved configuration)]; (3) крива хиперповърхнина на общественото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (social
product value producer’s economic indifference curved hypersurface) [която от
своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на общественото
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s economic indifference curved configuration)]. Ако не
е посочено друго, под крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно
производителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО СТОЙНОСТНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product value
producer’s economic indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско
икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ЦЕННОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product worth economic indifference curved hypersurfase) – множество от икономически точки в многомерното
пространство на икономическите продукти под формата на геометрична крива икономическа хиперповърхнина, всяка една от които (точки) представлява
някаква комбинация от измерени в специфични единици повече от три вида
икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази крива хиперповърхнина са взаимно безразлични за дадена възпроизводствена икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя (вж. продуктово
ценностно икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква
(равна) с тази на другите обща икономическа ценност (в т.ч. или обща икономическа стойност, или обща икономическа полезност). Кривата хиперповърхнина на продуктовото ценностно икономическото безразличие има отрицате152
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен наклон към координатните оси. Експлицира множството на продуктовото ценностно икономическото безразличие при повече от три вида продукти. Тя е частен случай на кривата хиперповърхнина на продуктовото ценностно безразличие* (product worth indifference curved hypersurfase) и едновременно е разновидност на кривата конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие и на кривата хиперповърнина на ценностното
икономическо безразличие.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на кривата хиперповърхнина на продуктовото ценностно икономическо безразличие са още (1) кривата хиперповърнина на продуктовото
стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна
е разновидност и на кривата конфигурация на продуктовото стойностно
производителско икономическо безразличие) и (2) кривата хиперповърнина на
продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие (която
от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на продуктовото
полезностно потребителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) крива хиперповърнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие), в т.ч.: (а) крива хиперповърнина на индивидуалното продуктово
стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна
е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово
стойностно производителско икономическо безразличие); (б) крива хиперповърнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие);
(2) крива хиперповърхнина на фирменото продуктово ценностно икономическо безразличие* (firm product worth economic indifference curved hypersurfase) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация
на фирменото продуктово ценностно икономическо безразличие* (firm
product worth economic indifference curved configuration)], в т.ч.: (а) крива хиперповърхнина на фирменото продуктово стойностно производителско
икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic
indifference curved hypersurfase) [която от своя страна е разновидност и на кри153
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вата конфигурация на фирменото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (firm product value producer’s economic
indifference curved configuration)]; (б) крива хиперповърхнина на фирменото
продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm
product utility consumer’s economic indifference curved hypersurfase) [която от
своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm
product utility consumer’s economic indifference curved configuration)];
(3) крива хиперповърхнина на общественото продуктово ценностно
икономическо безразличие* (social product worth economic indifference curved
hypersurfase) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на общественото продуктово ценностно икономическо безразличие*
(social product worth economic indifference curved configuration)], в т.ч.: (а) крива хиперповърхнина на общественото продуктово стойностно производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s
economic indifference curved hypersurfase) [която от своя страна е разновидност
и на кривата конфигурация на общественото продуктово стойностно
производителско икономическо безразличие* (social product value producer’s
economic indifference curved configuration)]; (б) крива хиперповърхнина на
общественото продуктово полезностно потребителско икономическо
безразличие* (social product utility consumer’s economic indifference curved
hypersurfase) [която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на общественото продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие* (social product utility consumer’s economic
indifference curved configuration)].
Ако не е посочено друго, под крива хиперповърхнина на продуктовото
ценностно икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо
безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ЦЕННОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product worth economic indifference
curved surfase) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическото безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото ценностно икономическото безразличие.
154
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (producer’s economic indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на стойностното производителско икономическо
безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (value economic indifference curved hypersurface)
(ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на стойностното производителско икономическо
безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА СТОЙНОСТНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (value producer’s economic
indifference curved hypersurface) – множество от икономически точки в многомерното пространство на икономическите блага (в т.ч. и в многомерното
пространство на икономическите продукти) под формата на геометрична
крива икономическа хиперповърхнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици повече от три вида
икономически блага (в т.ч. и повече от три вида икономически продукти), като
всички комбинации (точки) от тази крива хиперповърхнина са взаимно безразлични за даден производител като икономическа единица (вж. стойностно
производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има
еднаква (равна) с тази на останалите обща икономическа стойност. Кривата
хиперповърхнина на стойностното производителско икономическо безразли155
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чие има отрицателен наклон към координатните оси, като е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало. Експлицира множството на
стойностното производителско икономическо безразличие при повече от три
вида блага. Тя е частен случай на кривата хиперповърхнина на стойностното производителско безразличие* (value producer’s indifference curved hypersurface) и е разновидност на кривата конфигурация на стойностното производителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо
безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация
на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност на
кривата конфигурация на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие); (2) крива хиперповърхнина на фирменото
стойностно производителско икономическо безразличие* (firm value
producer’s economic indifference curved hypersurface) [която от своя страна е
разновидност и на кривата конфигурация на фирменото стойностно производителско икономическо безразличие* (firm value producer’s economic
indifference curved configuration)]; (3) крива хиперповърхнина на общественото стойностно производителско икономическо безразличие* (social
value producer’s economic indifference curved hypersurface) [която от своя страна
е разновидност и на кривата конфигурация на общественото стойностно
производителско икономическо безразличие* (social value producer’s
economic indifference curved configuration)]. Ако не е посочено друго, под крива
хиперповърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата хиперповърхнина на индивидуалното
стойностно производителско икономическо безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА СТОЙНОСТНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (value producer’s economic
indifference curved hypersurface) (ки) – във:
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на стойностното производителско икономическо
безразличие.
КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ЦЕННОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (worth economic indifference curved hypersurfase) –
множество от икономически точки в многомерното пространство на икономическите блага (в т.ч. и в многомерното пространство на икономическите
продукти) под формата на геометрична крива икономическа хиперповърхнина,
всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в
специфични единици повече от три вида икономически блага (в т.ч. и повече
от три вида икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази
крива хиперповърхнина са взаимно безразлични за дадена възпроизводствена
икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя (вж. ценностно икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднаква (равна)
с тази на другите обща икономическа ценност (в т.ч. или обща икономическа
стойност, или обща икономическа полезност). Кривата хиперповърхнина на
ценностното икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на ценностното икономическото
безразличие при повече от три вида блага. Тя е частен случай на кривата хиперповърхнина на ценностното безразличие* (worth indifference curved hypersurfase) и е разновидност на кривата конфигурация на ценностното икономическо безразличие. Нейна разновидност е кривата хиперповърнина на продуктовото ценностно икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на кривата хиперповърхнина на ценностното икономическо безразличие са още (1) кривата хиперповърнина на стойностното производителско
икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на стойностното производителско икономическо безразличие)
и (2) кривата хиперповърнина на полезностното потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) крива хиперповърнина на индивидуалното ценностно икономическо
безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация
на индивидуалното ценностно икономическо безразличие), в т.ч.: (а) крива хиперповърнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация
на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие);
(б) крива хиперповърнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на кривата
конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо
безразличие);
(2) крива хиперповърхнина на фирменото ценностно икономическо
безразличие* (firm worth economic indifference curved hypersurfase) [която от
своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото ценностно икономическо безразличие* (firm worth economic indifference curved
configuration)], в т.ч.: (а) крива хиперповърхнина на фирменото стойностно
производителско икономическо безразличие* (firm value producer’s economic
indifference curved hypersurfase) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото стойностно производителско икономическо безразличие* (firm value producer’s economic indifference curved
configuration)]; (б) крива хиперповърхнина на фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s economic
indifference curved hypersurfase) [която от своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на фирменото полезностно потребителско икономическо безразличие* (firm utility consumer’s economic indifference curved
configuration)];
(3) крива хиперповърхнина на общественото ценностно икономическо
безразличие* (social worth economic indifference curved hypersurfase) [която от
своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на общественото
ценностно икономическо безразличие* (social worth economic indifference
curved configuration)], в т.ч.: (а) крива хиперповърхнина на общественото
стойностно производителско икономическо безразличие* (social value
producer’s economic indifference curved hypersurfase) [която от своя страна е
разновидност и на кривата конфигурация на общественото стойностно
производителско икономическо безразличие* (social value producer’s
economic indifference curved configuration)]; (б) крива хиперповърхнина на
общественото полезностно потребителско икономическо безразличие*
(social utility consumer’s economic indifference curved hypersurfase) [която от
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------своя страна е разновидност и на кривата конфигурация на общественото
полезностно потребителско икономическо безразличие* (social utility
consumer’s economic indifference curved configuration)];
Ако не е посочено друго, под крива хиперповърхнина на ценностното
икономическо безразличие обикновено се подразбира кривата хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
КРИВА
ХИПЕРПОВЪРХНИНА
НА
ЦЕННОСТНОТО
ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (worth economic indifference curved
surfase)
крива
(ки)
хиперповърхнина
– във:
на индивидуалното продуктово ценностно икономическото безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото ценностно икономическото безразличие;
крива хиперповърхнина на ценностното икономическо безразличие.
КРИВА “ЦЕНА – ИКОНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ” (“price – economic
consumption” curve) (в микр.), траектория на оптималното потребителско
икономическо поведение при постоянeн доход и при променлива цена само на един продукт (в микр.), – множество от равновесни точки на оптималния потребителски икономически избор [индивидуален] (под формата на крива
икономическа линия) в пространството на икономическите блага (в частност
в двумерното пространство на икономическите блага) [в т.ч. и в пространството на икономическите продукти (в частност в двумерното пространство на
икономическите продукти)], формирани при постоянен номинален доход на
потребителя, променлива цена на едното икономическо благо (в т.ч. и на икономическия продукт) (чието потребление формира кривата) и постоянна цена
на другото благо (респ. продукт). Кривата “цена – икономическо потребление”
изразява в имплицитен вид (опосредствано чрез движението на точката на оптималния потребителски избор) зависимостта между индивидуалното търсене
(в микр.) [респ. индивидуалното продуктово търсене (в микр.)] (търсенето на
благото, респ. на продукта) от страна на индивида и цената на благото (респ.
продукта), т.е. изразява в имплицитен вид кривата на индивидуалното търсене (в микр.) [в т.ч. и кривата на индивидуалното продуктово търсене (в
микр.)]. При постоянни други условия промяната на дохода предизвиква пре-
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------местване на кривата “цена – икономическо потребление” (shift in “price –
economic consumption” curve) (в микр.).
КРИВА “ЦЕНА – ИКОНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ” (income – economic consmption curve) (ки) – във:
доходно-компенсирана крива ”цена – икономическо потребление” (в
микр.);
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” по
Слуцки, Е. (в микр.);
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” по
Хикс, Дж. (в микр.);
крива на “цена – икономическо потребление” при стока на Гифън, Р. (в
микр.);
крива на “цена – икономическо потребление” (в микр.);
обикновена крива ”цена – икономическо потребление” (в микр.).
КРИВА “ЦЕНА – ИКОНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ” ПРИ ОБИКНОВЕНО БЛАГО (price – economic consmption curve in ordinary good) (в микр.) –
крива “цена – икономическо потребление” (в микр.), която се образува (построява) при търсене на обикновено благо в пространството на икономическите блага (в частност в двумерното пространство на икономическите блага) при
постоянен номинален доход на потребителя, променлива цена на едното икономическо благо (в т.ч. и на икономическия продукт) (чието потребление формира кривата) и постоянна цена на другото благо (респ. продукт). Специфично
за обикновеното благо е, че увеличаването на цената предизвиква (при постоянни други условия) намаляване на обема на неговото търсене (в специфични
единици). Вж. индивидуална крива на продуктовото търсене при обикновено
благо (в микр.).
КРИВА “ЦЕНА – ИКОНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ” ПРИ СТОКА НА
ГИФЪН, Р. (income – economic consmption curve in Giffen good) (в микр.) –
крива “цена – икономическо потребление” (в микр.), която се образува (построява) при търсенето на стока на Р. Гифън (в микр.) в пространството на
икономическите блага (в частност в двумерното пространство на икономическите блага) при постоянен номинален доход на потребителя, променлива цена
на едното икономическо благо (в т.ч. и на икономическия продукт) (чието потребление формира кривата) и постоянна цена на другото благо (респ. продукт).
Специфичното за стоките на Р. Гифън е, че увеличаването на цената предиз160
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File: от КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО …
до КРИВА “ЦЕНА-ПРОИЗВОДСТВО” (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------виква (при постоянни други условия) увеличаване на обема на тяхното търсене
(в специфични единици). Вж. индивидуална крива на продуктовото търсене
при стока на Р. Гифън (в микр.).
КРИВА “ЦЕНА – ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР” (“price – production economuc factor consumption”
curve) (ки) – във:
фирмена крива “цена – потребление на производствения икономически
фактор” (в микр.).
КРИВА “ЦЕНА – ПРОИЗВОДСТВО” (“price – production” curve) (ки) – във:
фирмена крива “цена – производство” (в микр.).
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л. (Tornkwist
income-consumption curves) (в микр.) – същото като същото като криви на Л.
Торнквист (в микр.).
КРИВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curves of the individual product economic potentiality)
– вж. релативистична теория на ценността.
КРИВИ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКАТА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curves of the individual product ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВИ НА ИНТРОВЕРТНАТА ОБЩА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curves of the absolute individual introverted total worth of economic product) – вж. релативистична
теория на ценността.
КРИВИ НА ИНТРОВЕРТНАТА ОБЩА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curves of the individual introverted
total worth of economic product) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВИ НА ИНТРОВЕРТНАТА СТОПАНСТВЕНА ОБЩА ЦЕННОСТ
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curves of the relative individual introverted total worth of economic product)
– вж. релативистична теория на ценността.
КРИВИ НА ИНТРОВЕРТНАТА УСЪРДНОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curves of the relative individual product introverted diligence
ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВИ НА ИНТРОВЕРТНАТА УСЪРДНОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curves of
the individual product introverted diligence ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВИ НА ИНТРОВЕРТНАТА УСЪРДНОСТНАТА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРО-

1

1337

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДУКТОВА]* (curves of the absolute individual product introverted diligence
ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВИ НА ИНТРОВЕРТНАТА ЦЕННОСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curves of the absolute individual product introverted worth economic potentiality) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВИ НА ИНТРОВЕРТНАТА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curves of the
individual product introverted worth economic potentiality) – вж. релативистична
теория на ценността.
КРИВИ НА ИНТРОВЕРТНАТА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curves of the relative individual product introverted worth economic potentiality) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВИ НА ИНТРОВЕРТНОТО ОБЩО УСЪРДИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curves of the
absolute individual introverted total diligence of ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВИ НА ИНТРОВЕРТНОТО ОБЩО УСЪРДИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (curves of the individual introverted total diligence of ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на
усърдието.
КРИВИ НА ИНТРОВЕРТНОТО СТОПАНСТВЕНО ОБЩО УСЪРДИЕ
НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (curves of the relative individual introverted total diligence of
ecotechnomic product) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВИ НА РАБОТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curves of the individual product working
economic potentiality) – вж. релативистична теория на ценността.
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до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВИ НА РАБОТНАТА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curves of the individual product
working ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВИ НА ТВОРЧЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curves of the individual product
working economic potentiality) – вж. релативистична теория на ценността.
КРИВИ НА ТВОРЧЕСКАТА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (curves of the individual product
working ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
КРИВИ НА ТОРНКВИСТ, Л. (Tornkwist curves) (в микр.), криви “доход –
потребление” на Л. Торнквист (в микр.), – разновидности на кривите на Е.
Енгел, които показват зависимости между дохода на потребителя и продуктовото търсене (в микр.) при различни типове насищане на продуктовото търсене (в микр.). Вж: крива “доход – потребление” на Л. Торнквист на стоки от
първа необходимост (в микр.), крива “доход – потребление” на Л. Торнквист
на стоки от втора необходимост (в микр.),
крива “доход – потребление”
на Л. Торнквист на луксозни стоки (в микр.).
КРИВИ НА ЦЕННОСТНИТЕ ИНГРЕДИЕНТИ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (curves of the worth ingredients of the
individual economic product) (*) – съвкупност от криви линии на ценностни
икономически ингредиенти (в т.ч. и полезностни и стойностни) на индивидуалния икономически продукт и на неговите разновидности (вж. икономическа
ценност, икономическа полезност и икономическа стойност), създавани от
индивида в качеството му на възпроизводствена икономическа единица (в т.ч.
производствена и потребителна) и интерпретирани в контекста на релативистичаната теория на ценността. Обикновено се означават като криви на индивидуалните ценностни ингредиенти (като крива на индивидуалната ценност, крива на индивидуалната полезност, крива на индивидуалната
стойност и т.н.) (вж. и икономически ингредиенти). Настоящата статия (в която е употребена самостоятелна символика) допълва статиите в енциклопедията, посветени на отделните криви на ценностните ингредиенти в икономиката.
Някои от изходните положения на релативистичаната теория на ценността (вж.), в т.ч. и на релативистичаната теория на полеността (вж.) и
на релативистичаната теория на стойността (вж.), са демонстрирани във
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фиг. 1. Това е направено, като е показано как се образуват индивидуалният цялостен продукт (вж. цялостен икономически продукт), индивидуалният необходим продукт (вж. необходим икономически продукт) и индивидуалният принаден продукт (вж. принаден икономически продукт), както и относителната
индинвидуална принадена полезност (вж принадена икономическа полезност
[относителна]) и относителната принадена стойност (вж принадена икономическа стойност [относителна]) в централната част на схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономческо поведение на индивида (по-подробно вж. също в интровертно стопанствено
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]) и пространство на интровертното стопанствено относителнообщоценностното икономическо поведение на индивида [продуктово]).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Относителна индивидуална обща ценност
на продукта (относителни ценностни единици)
RITWp
RITVp
E′qtw
RITW′p
RITUep

E
Принадена
полезност

RITUp
RITVep
D

C
Принадена
стойност

RITVip
H
RITWºp

G

E0qtw

Необходима
стойност

B
0

qº

A

qi

qe

q′

q

Индивидуален продукт
(специфични единици)

Индивидуален
необходим продукт

Индивидуален
принаден продукт

Индивидуален цялостен продукт

Фиг .1. Индивидуален принаден продукт, относителна индивидуална обща принадена полезност на продукта и относителна индивидуална обща принадена
стойност на продукта (всички понятия имат определението икономически)

Значенията на символите във фиг. 1 са следните: RITWp – относителна
индивидуална обща ценност на икономическия продукт, q – икономически
продукт, RITUp – крива на индивидуална обща полезност на икономическия
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт, RITVp – крива на индивидуална обща стойност на икономическия
продукт, E0qtw – точка на минималното общоценностно-продуктово икономическо равновесие на индивида, E′qtw – точка на максималното общоценностнопродуктово икономическо равновесие на индивида, qº – индивидуален нормален икономически продукт, q′ – индивидуален разумен икономически продукт,
qi – индивидуален необходим икономически продукт, qi – индивидуален цялостен икономически продукт, RITWºp – относителна индивидуална обща
нормална ценност на икономическия продукт, RITW′p – относителна индивидуална обща разумна ценност на икономическия продукт, RITUep – относителна индивидуална обща цялостна полезност на икономическия продукт, RITVep
– относителна индивидуална обща цялостна стойност на икономическия продукт, RITVep – относителна индивидуална обща необходима стойност на икономическия продукт. Вж. ценностни ингредиенти на индивидуалния икономически продукт, където в табл. 1 е показан начинът, по който са означени ценностните ингредиенти при самостоятелно употребена символика.
1. Криви на индивидуалния необходим и индивидуалния принаден
икономически продукт
Изясняването на кривите на ценностните ингредиенти на индивидуалния икономически продукт е свързано с построяването и анализирането на
кривите на различните разновидности на самия индивидуален икономически
продукт. Сред тях най-напред се въвеждат две икономически продуктови криви – кривата на индивидуалния необходим икономически продукт qi и кривата
на индивидуалния принаден икономически продукт qs. Те са експонирани на
фиг. 2. На същата фигура е изобразена и правата на индивидуалния цялостен икономически продукт (individual entire economic product line) qe, която
сключва 45º ъгъл с координатните оси. Измененията в qi и qs се отчитат по отношение на правата qe. Особеност на тези криви е, че те отчитат измененията
на индивидуалния цялостен, индивидуалния необходим и индивидуалния принаден икономически продукт не само в зоната на антинеутралната икономическа дееспособност на индивида, която се разпростира между точките qº и q',
без да ги включва (последните съответствуват на минималното и максималното общоценностно-икономически продуктово икономическо равновесие на
индивида), но отчитат тези изменения както в цялата област на икономическата дееспособност на индивида, която се разпростира между точките qº и q'
включително, така и в зоните на неговата несингуларна минимална и неговата
несингуларната максимална икономическа недееспособност. Затова, в крайна
6
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сметка, кривите qi и qs са дефинирани в областта на изменение на индивидуалния цялостен икономически продукт от равнището на екзистенциалните икономически продуктови потребности qeu до равнището на желаните (пълните)
икономически продуктови способности q"v. (Вж. пространство на интровертното стопанствено относително-общоценностното икономическо поведение на индивида [продуктово].)
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до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Индивидуален цялостен продукт,
индивидуален необходим продукт,
индивидуален принаден продукт
(специфични единици)
qe , qi , qs
B′

B′

B"

qe
qi

E

D
A′

A

A"
C
qs
0

qe u

qº

qs (max)

q′

q" qe

K
L
Индивидуален цялостен продукт
(специфични единици)
Фиг .2. Крива на индивидуалния необходим икономически продукт qi и крива на
индивидуалния принаден икономически продукт qs в зависимост от индивидуалния цялостен икономически продукт qs (всички понятия имат определението
икономически)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. Крива на индивидуалния необходим икономически продукт
1.1.1. Крива и функция на индивидуалния необходим икономически
продукт
Кривата на индивидуалния необходим икономически продукт*
(individual indispensable economic product curve) qi е множество от точки, които
изразяват съответствията между различните равнища на индивидуалния цялостен икономически продукт qe и отговарящите на тях равнища на индивидуалния необходим икономически продукт qi. Кривата qi изобразява функцията
на индивидуалния необходим икономически продукт* (individual
indispensable economic product function) qi(qe) на зависимостта между индивидуалния необходим икономически продукт и индивидуалния цялостен икономически продукт.
Функцията на индивидуалния необходим икономически продукт qi(qe)
може да се изведе по следния начин. На цялостен икономически продукт в
размер от qe специфични единици отговаря относителна обща стойност в размер на RITVp(qe) единици. Индивидът може да възстанови изразените чрез тях
изразходвани стойностни способности, ако употреби необходим икономически
продукт от qi специфични единици, който да е носител на същите по размер
относителни полезностни потребности от RITUp(qi) единици, т.е. ако RITUp(qi)
= RITVp(qe). Нека функцията, която е обратна на функцията RITUp(qi), да е qi =
Qi[RITUp(qi)]. От това следва, че qi = Qi[RITVp(qe)], което е изразената в специфични единици функция на индивидуалния необходим икономически продукт по отношение на цялостния икономически продукт.
Кривата на индивидуалния необходим икономически продукт qi пресича
на два пъти правата на индивидуалния цялостен икономически продукт qe. Това показва, че кривата qi има сегменти, при които индивидуалният необходим
икономически продукт е по-голям, равен или по-малък от индивидуалния цялостен икономически продукт. Индивидуалният необходим икономически
продукт е винаги положителна величина и е винаги нарастващ по отношение
на нарастването на индивидуалния цялостен икономически продукт [dqi(qe)/dqe
> 0].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2. Разновидности на индивидуалния необходим и индивидуалния
цялостен икономически продукт според областта на икономическа
дееспособност, през която преминават техните криви
В зависимост от това през коя област на икономическа дееспособност или
на икономическа недееспособност преминава и какви случаи на продуктивно
или на непродуктивно общоценностно икономическо поведение на индивида
отразява кривата на индивидуалния необходим икономически продукт, последният се подразделя на няколко разновидности. Те са следните:
Първо, несингуларно минимално-непродуктивен индивидуален необходим икономически продукт* (non-singular minimally-non-productive individual
indispensable economic product) – когато съответствуващият му индивидуален
цялостен икономически продукт се намира в зоната на несингуларно минималната икономическа недееспособност на индивида. Този вид индивидуален
необходим икономически продукт е по-голям от съответствуващия му индивидуален цялостен икономически продукт, като последният може да бъде наречен несингуларно минимално-непродуктивен индивидуален цялостен
икономически продукт* (non-singular minimally-non-productive individual
entire economic product). При тази разновидност на необходимия и на цялостния икономически продукт се образуват нарастващ отрицателен индивидуален
принаден икономически продукт, нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
(респ. нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт) и нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт (респ. нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща
цялостна стойност на принадения икономически продукт).
Второ, продуктивен индивидуален необходим икономически продукт*
(productive individual indispensable economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в областта
на икономическата дееспособност на индивида. Този вид индивидуален необходим икономически продукт е равен или по-малък от съответствуващия му
индивидуален цялостен икономически продукт, като последният може да бъде
наречен продуктивен индивидуален цялостен икономически продукт*
(productive individual entire economic product). При тази разновидност на необходимия и на цялостния икономически продукт се образуват нулев или положителен индивидуален принаден икономически продукт, нулева или положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически продукт (респ. нулева или положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт) и нулева
или положителна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт (респ. нулева или положителна относителна
индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт).
Трето, минимално-неутрално-продуктивен индивидуален необходим
икономически
продукт*
(minimally-neutrally-productive
individual
indispensable economic product) – когато съответствуващият му индивидуален
цялостен икономически продукт се намира в точката на минималнонеутралната икономическа дееспособност на индивида (последната съответствува на точката EqTWº на минималното общоценностно-икономически продуктово икономическо равновесие на индивида). Този вид индивидуален необходим икономически продукт е равен на съответствуващия му индивидуален цялостен икономически продукт, като последният може да бъде наречен минимално-неутрално-продуктивен индивидуален цялостен икономически продукт* (minimally-neutrally-productive individual entire economic product). При
тази разновидност на необходимия и на цялостния икономически продукт се
образуват нулев индивидуален принаден икономически продукт, нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт (респ. нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на
принадения икономически продукт) и нулева относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт (респ. нулева относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт).
Четвърто, максимално-неутрално-продуктивен индивидуален необходим икономически продукт* (maximally-neutrally-productive individual
indispensable economic product). Той е налице, когато съответствуващият му
индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на максимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида (последната съответствува на точката EqTW' на максималното общоценностно-икономически
продуктово икономическо равновесие на индивида). Този вид индивидуален
необходим икономически продукт е равен на съответствуващия му индивидуален цялостен икономически продукт, като последният може да бъде наречен
максимално-неутрално-продуктивен индивидуален цялостен икономически продукт* (maximally-neutrally-productive individual entire economic product).
При тази разновидност на необходимия и на цялостния икономически продукт
се образуват нулев индивидуален принаден икономически продукт, нулева от11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------носителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт (респ. нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт) и нулева относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт (респ. нулева относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт).
Пето, неутрално-продуктивен индивидуален необходим икономически
продукт* (neutrally-productive individual indispensable economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се
намира в точката на минимално-неутралната или в точката максималнонеутралната на икономическа дееспособност на индивида. Той е общо понятие
за
минимално-неутрално-продуктивен
или
максимално-неутралнопродуктивен индивидуален необходим икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности). Този вид индивидуален необходим икономически продукт е равен на съответствуващия му индивидуален
цялостен икономически продукт, като последният може да бъде наречен неутрално-продуктивен индивидуален цялостен икономически продукт*
(neutrally-productive individual entire economic product). При тази разновидност
на необходимия и на цялостния икономически продукт се образуват нулев индивидуален принаден икономически продукт, нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт (респ.
нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения
икономически продукт) и нулева относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт (респ. нулева относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт).
Шесто, антинеутрално-продуктивен индивидуален необходим икономически продукт* (anti-neutrally-productive individual indispensable economic
product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически
продукт се намира в зоната на антинеутралната икономическа дееспособност
на индивида. Този вид индивидуален необходим икономически продукт е помалък от съответствуващия му индивидуален цялостен икономически продукт,
като последният може да бъде наречен антинеутрално-продуктивен индивидуален цялостен икономически продукт* (anti-neutrally-productive
individual entire economic product). При тази разновидност на необходимия и на
цялостния икономически продукт се образуват положителен индивидуален
принаден икономически продукт, положителна относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт (респ. поло12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------жителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения
икономически продукт) и положителна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт (респ. положителна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт).
Седмо, нарастващо-продуктивен индивидуален необходим икономически продукт* (increasing-productive individual indispensable economic
product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически
продукт се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност
на индивида. Този вид индивидуален необходим икономически продукт е помалък от съответствуващия му индивидуален цялостен икономически продукт,
като последният може да бъде наречен нарастващо-продуктивен индивидуален цялостен икономически продукт* (increasing-productive individual entire
economic product). При тази разновидност на необходимия и на цялостния икономически продукт се образуват положителен индивидуален принаден икономически продукт, нарастващо-положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт (респ. нарастващоположителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт) и положителна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт (респ. положителна
относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт).
Осмо, спадащо-продуктивен индивидуален необходим икономически
продукт* (decreasing-productive individual indispensable economic product) –
когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт
се намира в подзоната на спадащата икономическа дееспособност на индивида. Този вид индивидуален необходим икономически продукт е по-малък от
съответствуващия му индивидуален цялостен икономически продукт, като
последният може да бъде наречен спадащо-продуктивен индивидуален цялостен икономически продукт* (decreasing-productive individual entire
economic product). При тази разновидност на необходимия и на цялостния икономически продукт се образуват положителен индивидуален принаден икономически продукт, спадащо-положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт (респ. спадащоположителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт) и положителна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт (респ. положителна
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт).
Девето, променливо-продуктивен индивидуален необходим икономически продукт* (variable-productive individual indispensable economic product) –
когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт
се намира в подзоната на нарастващата или в подзоната на спадащата икономическа дееспособност на индивида. Той е общо понятие за нарастващопродуктивен или спадащо-продуктивен индивидуален необходим икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности).
Този вид индивидуален необходим икономически продукт е по-малък от съответствуващия му индивидуален цялостен икономически продукт, като последният може да бъде наречен променливо-продуктивен индивидуален цялостен икономически продукт* (variable-productive individual entire economic
product). При тази разновидност на необходимия и на цялостния икономически
продукт се образуват променливо-положителен индивидуален принаден икономически продукт, променливо-положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт (респ. променливо-положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на
принадения икономически продукт) и променливо-положителна относителна
индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
(респ. променливо-положителна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт).
Десето, максимално-антинеутрално-продуктивен индивидуален необходим икономически продукт* (maximally-antineutrally-productive individual
indispensable economic product) – когато съответствуващият му индивидуален
цялостен икономически продукт се намира в точката на максималноантинеутралната икономическа дееспособност на индивида. Това е точката
q*MW на относително пределно-ценностно равновесния индивидуален икономически продукт. Този вид индивидуален необходим икономически продукт е
по-малък от съответствуващия му индивидуален цялостен икономически продукт, като последният може да бъде наречен максимално-антинеутралнопродуктивен индивидуален цялостен икономически продукт* (maximallyantineutrally-productive individual entire economic product). При тази разновидност на необходимия и на цялостния икономически продукт се образуват
положителен индивидуален принаден икономически продукт, максимална положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт (респ. максимална положителна относителна инди14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт) и
положителна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт (респ. положителна относителна индивидуална
обща цялостна стойност на принадения икономически продукт).
Единадесето, несингуларно максимално-непродуктивен индивидуален
необходим икономически продукт* (non-singular maximally-non-productive
individual indispensable economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в зоната на несингуларно
максималната икономическа недееспособност на индивида. Този вид индивидуален необходим икономически продукт е по-голям от съответствуващия му
индивидуален цялостен икономически продукт, като последният може да бъде
наречен несингуларно максимално-непродуктивен индивидуален цялостен
икономически продукт* (non-singular maximally-non-productive individual
entire economic product). При тази разновидност на необходимия и на цялостния икономически продукт се образуват намаляващ отрицателен индивидуален принаден икономически продукт, намаляваща отрицателна относителна
индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
(респ. намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт) и намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт (респ. намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща
цялостна стойност на принадения икономически продукт).
Дванадесето, несингуларно-непродуктивен индивидуален необходим
икономически продукт* (non-singular non-productive individual indispensable
economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в областта на несингуларно-минималната или в
областта на несингуларно-максималната икономическа недееспособност на
индивида. Той е общо понятие за несингуларно-минимално-непродуктивен
или несингуларно-максимално-непродуктивен индивидуален необходим икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности). Този вид индивидуален необходим икономически продукт е поголям от съответствуващия му индивидуален цялостен икономически продукт,
като последният може да бъде наречен несингуларно-непродуктивен индивидуален цялостен икономически продукт* (non-singular non-productive
individual entire economic product). При тази разновидност на необходимия и на
цялостния икономически продукт се образуват отрицателен индивидуален
принаден икономически продукт, отрицателна относителна индивидуална об15

1351

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ща принадена полезност на цялостния икономически продукт (респ. отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения
икономически продукт) и отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт (респ. отрицателна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт).
1.2. Крива на индивидуалния принаден икономически продукт
1.2.1. Крива и функция на индивидуалния принаден икономически
продукт
Кривата на индивидуалния принаден икономически продукт*
(individual surplus economic product curve) qs (фиг. 2) е множество от точки, които изразяват съответствията между различните равнища на индивидуалния
цялостен икономически продукт qe и отговарящите на тях равнища на индивидуалния принаден икономически продукт qs. Кривата qs изобразява функцията на индивидуалния принаден икономически продукт* (individual surplus
economic product function) qs(qe) на зависимостта между индивидуалния принаден икономически продукт и индивидуалния цялостен икономически продукт.
Индивидуалният принаден икономически продукт е разликата qe – qi между индивидуалния цялостен и индивидуалния необходим икономически продукт. По-горе беше посочено, че qi = Qi[RITVp(qe)]. Ето защо функцията на индивидуалния принаден икономически продукт е qs(qe) = qe – Qi[RITVp(qe)].
Кривата на индивидуалния принаден икономически продукт qs пресича на
два пъти абсцисната ос. Това показва, първо, че кривата qs има сегменти, при
които индивидуалният принаден икономически продукт е или отрицателна величина, или нулева величина, или положителна величина, и, второ, че кривата
qs има сегменти, при които индивидуалният принаден икономически продукт е
или нарастващ [dqs(qe)/dqe > 0], или постоянен [dqs(qe)/dqe = 0], или спадащ
[dqs(qe)/dqe < 0] по отношение на нарастването на индивидуалния цялостен
икономически продукт.

16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.2. Разновидности на индивидуалния принаден икономически продукт
Разновидности на индивидуалния принаден икономически продукт
според алгебричната му величина
В зависимост от съотношението между индивидуалния необходим и индивидуалния общ икономически продукт индивидуалният принаден икономически продукт може да бъде:
Първо, отрицателен индивидуален принаден икономически продукт*
(negative individual surplus economic product) – когато индивидуалният необходим икономически продукт е по-голям от индивидуалния цялостен икономически продукт, т.е. когато индивидуалният цялостен икономически продукт е
непродуктивен. Отрицателен индивидуален принаден икономически продукт е
налице:
а) когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е несингуларно минимално-непродуктивен, т.е. когато qe приема значения от екзистенциалните икономически продуктови потребности qeu включително до нормалните икономически продуктови потребности qºu = qº, респ. до нормалните
икономически продуктови способности qºv = qº, без да е равен на последните;
това е случай на нарастващ отрицателен индивидуален принаден икономически продукт* (increasing negative individual surplus economic product);
б) когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е несингуларно максимално-непродуктивен, т.е. когато qe приема значения от разумните
икономически продуктови потребности q'u = q', респ. от разумните икономически продуктови способности q'v = q', без да ги включва, до желаните (пълните) икономически продуктови способности q"v; това е случай на намаляващ
отрицателен индивидуален принаден икономически продукт* (decreasingnegative individual surplus economic product).
Второ, нулев индивидуален принаден икономически продукт* (zero
individual surplus economic product) – когато индивидуалният необходим икономически продукт е равен на индивидуалния цялостен икономически продукт, т.е. когато индивидуалният цялостен икономически продукт е неутралнопродуктивен. Нулев индивидуален принаден икономически продукт е налице:
а) когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е минимално-неутрално-продуктивен, т.е. когато qe е равен на нормалните икономически
продуктови потребности qºu = qº, респ. на нормалните икономически продуктови способности qºv = qº;
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------б) когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е максимално-неутрално-продуктивен, т.е. когато qe е равен на разумните икономически
продуктови потребности q'u = q', респ. на разумните икономически продуктови
способности q'v = q'.
Трето, положителен индивидуален принаден икономически продукт*
(positive individual surplus economic product) – когато индивидуалният необходим икономически продукт е по-малък от индивидуалния цялостен икономически продукт, т.е. когато индивидуалният цялостен икономически продукт е
антинеутрално-продуктивен. Положителен индивидуален принаден икономически продукт е налице, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe има значения, по-големи от нормалните икономически продуктови
потребности qºu = qº, респ. от нормалните икономически продуктови способности qºv = qº, и по-малки от разумните икономически продуктови потребности q'u = q', респ. от разумните икономически продуктови способности q'v = q'.
Положителният индивидуален принаден икономически продукт се подразделя
на:
а) максимален положителен индивидуален принаден икономически
продукт* (maximal positive individual surplus economic product) – когато положителната разлика между индивидуалния цялостен икономически продукт и
индивидуалния необходим икономически продукт е максималната; това положение се фиксира от точката qs(max) върху абсцисната ос (фиг. 2), т.е. когато
индивидуалният цялостен икономически продукт qe има значение, равно на
qs(max); максималният индивидуален принаден икономически продукт* е
равен на дължината на отсечката qs(max)C, респ. на дължината на отсечката
DE.
б) нарастващ положителен индивидуален принаден икономически
продукт* (increasing positive individual surplus economic product) – когато положителната разлика между индивидуалния цялостен икономически продукт и
индивидуалния необходим икономически продукт е нарастваща; нарастващ
положителен индивидуален принаден икономически продукт е налице, когато
индивидуалният цялостен икономически продукт qe има значения, по-големи
от нормалните икономически продуктови потребности qºu = qº, респ. от нормалните икономически продуктови способности qºv = qº, и по-малки от
qs(max);
в) намаляващ положителен индивидуален принаден икономически
продукт* (decreasing positive individual surplus economic product) – когато положителната разлика между индивидуалния цялостен икономически продукт и
18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуалния необходим икономически продукт е нарастваща; нарастващ
положителен индивидуален принаден икономически продукт е налице, когато
индивидуалният цялостен икономически продукт qe има значения, по-големи
от qs(max) и по-малки от разумните икономически продуктови потребности q'u
= q', респ. от разумните икономически продуктови способности q'v = q'.
Разновидности на индивидуалния принаден икономически продукт
според областта на икономическа дееспособност или на икономическа недееспособност, през която преминава неговата крива
В зависимост от това през коя област на икономическа дееспособност или
на икономическа недееспособност преминава и какви случаи на продуктивно
или на непродуктивно общоценностно икономическо поведение на индивида
отразява кривата на индивидуалния принаден икономически продукт, последният се подразделя на няколко разновидности. Те са следните:
Първо, несингуларно минимално-непродуктивно-обусловен индивидуален принаден икономически продукт* (non-singular minimally-nonproductively-conditioned individual surplus economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в зоната на несингуларно-минималната икономическа недееспособност на индивида.
Този вид индивидуален принаден икономически продукт е отрицателен и е равен на разликата между несингуларно-минимално-неикономически продуктивния индивидуален цялостен и несингуларно-минимално-неикономически
продуктивния индивидуален необходим икономически продукт.
Второ, продуктивно-обусловен индивидуален принаден икономически
продукт* (productively-conditioned individual surplus economic product) – когато
съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в областта на икономическата дееспособност на индивида. Този вид индивидуален принаден икономически продукт е нулев или е отрицателен и е
равен на разликата между икономически продуктивния индивидуален цялостен и икономически продуктивния индивидуален необходим икономически
продукт.
Трето, минимално-неутрално-продуктивно-обусловен индивидуален
принаден
икономически
продукт*
(minimally-neutrally-productivelyconditioned individual surplus economic product) – когато съответствуващият му
индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на минимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Този вид индивидуален принаден икономически продукт е нулев и е равен на разликата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между минимално-неутрално-икономически продуктивния индивидуален цялостен и минимално-неутрално-икономически продуктивния индивидуален
необходим икономически продукт.
Четвърто, максимално-неутрално-продуктивно-обусловен индивидуален принаден икономически продукт* (maximally-neutrally-productivelyconditioned individual surplus economic product) – когато съответствуващият му
индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на максимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Този вид индивидуален принаден икономически продукт е нулев и е равен на разликата
между максимално-неутрално-икономически продуктивния индивидуален цялостен и максимално-неутрално-икономически продуктивния индивидуален
необходим икономически продукт.
Пето, неутрално-продуктивно-обусловен индивидуален принаден икономически продукт* (neutrally-productively-conditioned individual surplus
economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на минимално-неутралната или в точката на максимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида.
Той е общо понятие за минимално-неутрално-продуктивно-обусловен или
максимално-неутрално-продуктивно-обусловен индивидуален принаден икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности). Този вид индивидуален принаден икономически продукт е нулев и
е равен на разликата между неутрално-икономически продуктивния индивидуален цялостен и неутрално-икономически продуктивния индивидуален необходим икономически продукт.
Шесто, антинеутрално-продуктивно-обусловен индивидуален принаден икономически продукт* (antineutrally-productively-conditioned individual
surplus economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в зоната на антинеутралната икономическа дееспособност на индивида. Този вид индивидуален принаден икономически продукт е положителен и е равен на разликата между антинеутралноикономически продуктивния индивидуален цялостен и антинеутралноикономически продуктивния индивидуален необходим икономически продукт.
Седмо, нарастващо-продуктивно-обусловен индивидуален принаден
икономически продукт* (increasing-productively-conditioned individual surplus
economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност на индивида. Този вид индивидуален принаден икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт е положителен и е равен на разликата между нарастващоикономически продуктивния индивидуален цялостен и нарастващоикономически продуктивния индивидуален необходим икономически продукт.
Осмо, спадащо-продуктивно-обусловен индивидуален принаден икономически продукт* (decreasing-productively-conditioned individual surplus
economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на спадащата икономическа дееспособност на индивида. Този вид индивидуален принаден икономически продукт
е положителен и е равен на разликата между спадащо-икономически продуктивния индивидуален цялостен и спадащо-икономически продуктивния индивидуален необходим икономически продукт.
Девето, променливо-продуктивно-обусловен индивидуален принаден
икономически
продукт*
(variable-decreasing-productively-conditioned
individual surplus economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на нарастващата
или в подзоната на спадащата икономическа дееспособност на индивида. Той
е общо понятие за нарастващо-продуктивно-обусловен или спадащопродуктивно-обусловен индивидуален принаден икономически продукт, които
са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности). Този вид индивидуален принаден икономически продукт е положителен и е равен на разликата
между променливо-икономически продуктивния индивидуален цялостен и
променливо-икономически продуктивния индивидуален необходим икономически продукт.
Десето, максимално-антинеутрално-продуктивно-обусловен индивидуален принаден икономически продукт* (maximally-antineutrallyproductively-conditioned individual surplus economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на максимално-антинеутралната икономическа дееспособност на индивида. Този вид индивидуален принаден икономически продукт е положителен по
величина и е равен на разликата между максимално-антинеутралноикономически продуктивния индивидуален цялостен и максималноантинеутрално-икономически продуктивния индивидуален необходим икономически продукт.
Единадесето, несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловен индивидуален принаден икономически продукт* (non-singular maximally-nonproductively-conditioned individual surplus economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в зона21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та на несингуларно-максималната икономическа недееспособност на индивида. Този вид индивидуален принаден икономически продукт е отрицателен и е
равен на разликата между несингуларно-максимално-неикономически продуктивния индивидуален цялостен и несингуларно-максимално-неикономически
продуктивния индивидуален необходим икономически продукт.
Дванадесето, несингуларно-непродуктивно-обусловен индивидуален
принаден икономически продукт* (non-singular non-productively-conditioned
individual surplus economic product) – когато съответствуващият му индивидуален цялостен икономически продукт се намира в зоната на несингуларноминималната или в зоната на несингуларно-максималната икономическа недееспособност на индивида. Този вид индивидуален принаден икономически
продукт е отрицателен и е равен на разликата между несингуларнонеикономически продуктивния индивидуален цялостен и несингуларнонеикономически продуктивния индивидуален необходим икономически продукт.
2. Крива на относителната индивидуална обща цялостна полезност на
цялостния икономически продукт
Кривите на относителните индивидуални общоценностни икономически
ингредиенти на икономическия продукт са кривите на относителните индивидуални общи ценности на икономическия продукт* (curves of the
relative individual total worths of the economic product). На фиг. 3 е показано как
изглеждат тези криви, представени от кривите на относителните индивидуални общи полезности на икономическия продукт* (curves of the relative
individual total utilities of the economic product) и кривите на относителните
индивидуални общи стойности на икономическия продукт* (curves of the
relative individual total values of the economic product). Тяхната същност и класификация представляват значителен интерес за микроикономическата теория,
тъй като дават възможност да се проследява и анализира относителното общоценностно икономическо поведение на индивида.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Относителна индивидуална обща ценност
на продукта (относителни ценностни единици)
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Фиг. 3. Криви на относителните индивидуални общи ценности на икономическия продукт
(всички понятия имат определението икономически)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяка от разгледаните тук криви на относителните индивидуални общи
ценности на икономическия продукт представлява множеството от точки на
съответствията между обемите на индивидуалния цялостен икономически
продукт qe и равнищата на съответната относителна индивидуална обща ценност (в т.ч. на съответната относителна индивидуална обща полезност или обща стойност). На тези криви съответствуват функции на относителните индивидуални общи ценности на икономическия продукт* (functions of the
relative individual total worths of the economic product). Всяка от разгледаните
тук функции на относителните индивидуални общи ценности на икономическия продукт изразява зависимостта между равнището на съответната относителна индивидуална обща ценност и обема на индивидуалния цялостен икономически продукт qe. Към тези функции се включват функциите на относителните индивидуални общи полезности на икономическия продукт*
(functions of the relative individual total utilities of the economic product) и функциите на относителните индивидуални общи стойности на икономическия продукт (functions of the relative individual total values of the economic
product).
Наред с това съществуват и криви на абсолютните индивидуални общи ценности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual
total worths of the economic product), към които принадлежат кривите на абсолютните индивидуални общи полезности на икономическия продукт
(curves of the absolute individual total utilities of the economic product) и кривите
на абсолютните индивидуални общи стойности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total values of the economic product). На
тези криви съответствуват функциите на абсолютните индивидуални общи
ценности на икономическия продукт* (functions of the absolute individual
total worths of the economic product), към които принадлежат функциите на
абсолютните индивидуални общи полезности на икономическия продукт*
(functions of the absolute individual total utilities of the economic product) и функциите на абсолютните индивидуални общи стойности на икономическия
продукт* (functions of the absolute individual total values of the economic
product). Посочените криви и функции не са предмет на разглеждане в тази
книга, а са само обект на класифициране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. Крива и функция на относителната индивидуална обща цялостна
полезност на цялостния икономически продукт
Разгледаната преди крива на относителната индивидуална обща полезност
на икономическия продукт RTUp сега се представя (изглежда) като крива на
относителната индивидуална обща цялостна полезност на цялостния
икономически продукт* (curve of the relative individual total entire utility of the
entire economic product) RITEUep. Тя е множеството от точки на съответствията между обемите на индивидуалния цялостен икономически продукт и равнищата на неговата относителна индивидуална обща цялостна полезност. Кривата RITEUep е маркирана на фиг. 3 с точките qeu, EqTWº, Z, S, EqTW', O и X.
От своя страна разгледаната преди функция на относителната индивидуална обща полезност на икономическия продукт RTUp(qu) сега се представя
(изглежда) като функция на относителната индивидуална обща цялостна
полезност на цялостния икономически продукт* (function of the relative
individual total entire utility of the entire economic product) RITEUep(qe). Тя изразява зависимостта между равнището на относителната индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep и обема на индивидуалния цялостен икономически продукт qe, където кривата RITEUep е
графичен образ на функцията RITEUep(qe). Величините на аргумента qe за кривата RITEUep и функцията RITEUep(qe) приемат значения от равнището на екзистенциалните икономически продуктови потребности qeu до равнището на
желаните (пълните) икономически продуктови потребности q"u, т.е. qeu < qe <
q"u. Поради действието на закона за намаляващата пределна полезност кривата
RITEUep е забавено нарастваща за целия интервал на изменение на аргумента
qe. За целия този интервал тя е положително наклонена.
2.2. Разновидности на относителната индивидуална обща цялостна
полезност на цялостния икономически продукт според областта на
икономическа дееспособност, през която преминава нейната крива
В зависимост от това през коя област на икономическа дееспособност или
на икономическа недееспособност преминава и какви случаи на продуктивно
или на непродуктивно общоценностно икономическо поведение на индивида
отразява кривата RITEUep на относителната индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт, последната се подразделя на няколко разновидности. Те са следните:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първо, несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт* (non-singular minimally-non-productively-conditioned relative individual
total entire utility of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната
на несингуларно-минималната икономическа недееспособност на индивида.
Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от екзистенциалните икономически продуктови потребности qеu до изравнения нормален индивидуален икономически продукт qº, без да включва значението qº, т.е. qeu ≤ qe
< qº. Следователно
RITEUep(qeu) ≤ RITEUep < RITEUep(qº).
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep
е по-малка по размер (при същото значение на qe) от несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEUep(qe) < RITEVep(qe) (qeu ≤ qe < qº).
При нея се индуцира нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на
принадения икономически продукт RITEUsp.
Второ, продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
Продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
полезност на цялостния икономически продукт* (productively-conditioned
relative individual total entire utility of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се
намира в областта на икономическата дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от изравнения нормален индивидуален икономически продукт qº до изравнения разумен индивидуален
икономически продукт q' включително, т.е. qº ≤ qe ≤ q'. Следователно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITEUep(qº) ≤ RITEUep ≤ RITEUep(q').
Продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep е равна или по-голяма по
размер (при същото значение на qe) от продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
RITEVep, т.е.
RITEUep(qe) ≥ RITEVep(qe) (qº ≤ qe < q'),
поради което при нея се индуцира нулева или положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RTSUep или, което е същото, нулева или положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Трето, минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически
продукт
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт*
(minimally-neutrally-productively-conditioned relative individual total entire utility
of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на минималнонеутралната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe е равен на изравнения нормален индивидуален икономически продукт qº, т.е. qe = qº. Следователно
RITEUep = RITEUep(qº).
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep е равна по размер (при същото значение на qe) на минимално-неутралнопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEUep(qe) = RITEVep(qe) (qe = qº),
поради което при нея се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на
принадения икономически продукт RITEUsp.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Четвърто, максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловена индивидуална относителна обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт*
(maximally-neutrally-productively-conditioned relative individual total entire utility
of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на максималнонеутралната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe е равен на изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', т.е. qe = q'. Следователно
RITEUep = RITEUep(q').
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep е равна по размер (при същото значение на qe) на максимално-неутралнопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEUep(qe) = RITEVep(qe) (qe = q'),
поради което при нея се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Пето, неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
Неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна полезност на цялостния икономически продукт* (neutrallyproductively-conditioned relative individual total entire utility of the entire
economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на минимално-неутралната или
в точката на максимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe е равен на изравнения нормален или на изравнения разумен индивидуален икономически продукт, т.е. qe =
qº, q'. Следователно
RITEUep = RITEUep(qº) или RITEUep = RITEUep(q').
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт е общо понятие за минимално-неутрално-продуктивно-обусловена
или
максимално-неутралнопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност
на този икономически продукт, които са негови (на понятието) разновидности.
Неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep е равна по размер
(при същото значение на qe) на неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEUep(qe) = RITEVep(qe) (qe = qº, q'),
поради което при нея се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност
на принадения икономически продукт RTEUsp.
Шесто, антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
Антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт*
(antineutrally-productively-conditioned relative individual total entire utility of the
entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален
цялостен икономически продукт се намира в зоната на антинеутралната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт
qe приема значения от изравнения нормален индивидуален икономически продукт qº до изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', без да
включва крайните значения qº и q', т.е. qº < qe < q'. Следователно
RITEUep(qº) < RITEUep < RITEUep(q').
Антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep е по-голяма
по размер (при същото значение на qe) от антинеутрално-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEUep(qe) > RITEVep(qe) (qº < qe < q'),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или,
което е същото, положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Седмо, нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
Нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт* (increasingproductively-conditioned relative individual total entire utility of the entire
economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe
приема значения от изравнения нормален индивидуален икономически продукт qш до точката на максимално-антинеутрално-икономически продуктивния индивидуален цялостен икономически продукт q*MW, без да включва
крайните значения qº и q*MW, т.е. qº < qe < q*MW. Следователно
RITEUep(qº) < RITEUep < RITEUep(q*MW).
Нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep е по-голяма по
размер (при същото значение на qe) от нарастващо-продуктивно-обусловената
относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEUep(qe) > RITEVep(qe) (qº < qe < q*MW).
При нея се индуцира нарастваща положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или,
което е същото, нарастваща положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Осмо, спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
Спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна полезност на цялостния икономически продукт* (decreasingproductively-conditioned relative individual total entire utility of the entire
economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на спадащата икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема
значения от точката на максимално-антинеутрално-икономически продуктивния индивидуален цялостен икономически продукт q*MW до изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', без да включва крайните значения q*MW и q', т.е. q*MW < qe < q'. Следователно
RITEUep(q*MW) < RITEUep < RITEUep(q').
Спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep е по-голяма по
размер (при същото значение на qe) от спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически
продукт RITEVep, т.е.
RITEUep(qe) > RITEVep(qe) (q*MW < qe < q').
При нея се индуцира намаляваща положителна относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или,
което е същото, намаляваща положителна относителна индивидуална обща
цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Девето, променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
Променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт* (variableproductively-conditioned relative individual total entire utility of the entire
economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност или в подзоната на спадащата икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения
от изравнения нормален индивидуален икономически продукт qº до изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', без да включва крайните
значения qº и q' и без да включва максимално-антинеутрално-икономически
продуктивния индивидуален цялостен икономически продукт q*MW, т.е. qº < qe
< q*MW и q*MW < qe < q'. Следователно
RITEUep(qº) < RITEUep < RITEUep(q*MW),
RITEUep(q*MW) < RITEUep < RITEUep(q').
Променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт е общо понятие за на31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растващо-продуктивно-обусловена или спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на този икономически продукт, които са негови (на понятието) разновидности. Променливопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep е по-голяма по размер (при
същото значение на qe) от променливо-продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
RITEVep, т.е.
RITEUep(qe) > RITEVep(qe) (qº < qe < q*MW; q*MW < qe < q'),
поради което при нея се индуцира променлива положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep или, което е същото, променлива положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp.
Десето, несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
Несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт* (non-singular maximally-non-productively-conditioned relative individual
total entire utility of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната
на несингуларно-максималната икономическа недееспособност на индивида.
Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', без да включва значението q', до
желаните (пълните) икономически продуктови способности q"v включително,
т.е. q' < qe ≤ q"v. Следователно
RITEUep(q') < RITEUep ≤ RITEUep(q"v).
Несингуларно
максимално-непродуктивно-обусловената
относителна
индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
RITEUep е по-малка по размер (при същото значение на qe) от несингуларно
максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEUep(qe) < RITEVep(qe) (q' < qe ≤ q"v).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При нея се индуцира намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или,
което е същото, намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Единадесето, несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически
продукт
Несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт* (nonsingular non-productively-conditioned relative individual total entire utility of the
entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален
цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларноминималната или в зоната на несингуларно-максималната икономическа недееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема
значения от екзистенциалните индивидуални икономически продуктови потребности qeu до изравнения нормален индивидуален икономически продукт qº,
без да включва значението qº, и от изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', без да включва значението q', до желаните (пълните) икономически продуктови способности q"v включително, т.е. qeu < qe ≤ qº и q' < qe
≤ q"v. Следователно
RITEUep(qeu) < RITEUep ≤ RITEUep(qº),
RITEUep(q') < RITEUep ≤ RITEUep(q"v).
Несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна полезност на цялостния икономически продукт е общо понятие за
несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена или несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на този икономически продукт, които са негови (на понятието)
разновидности. Несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
RTEUep е по-малка по размер (при същото значение на qe) от несингуларнонепродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEUep(qe) < RITEVep(qe) (qeu < qe ≤ qº; q' < qe ≤ q"v),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------поради което при нея се индуцира отрицателна относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или,
което е същото, отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Дванадесето, сингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния
икономически продукт
Сингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт* (singular maximally-non-productively-conditioned relative individual total
entire utility of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият
й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на сингуларно-максималната икономическа недееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от желаните (пълните)
икономически продуктови способности q"v до желаните (пълните) икономически продуктови потребности q"u, т.е. q"v < qe ≤ q"u. Следователно
RITEUep(q"v) < RITEUep ≤ RITEUep(q"u).
В тази зона не може да се прави сравнение между функцията на сингуларнонепродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep(qe) и функцията на относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep(qe), тъй като последната не е дефинирана в посочената зона.
2.3. Разновидности на относителната индивидуална обща цялостна
полезност на цялостния икономически продукт при достигане на
максимална обща принадена полезност и максимална обща принадена с
Според това, дали се достига максималният размер на относителната индивидуална обща принадена полезност или максималният размер на относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт, могат да бъдат конституирани още две разновидности на относителната индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тринадесето,
максимално-принадено-полезностно
продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на
цялостния икономически продукт
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт* (maximally-surplus-utility-productively-conditioned relative
individual total entire utilitiy of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в
точката q*MW на максимално-антинеутралната икономическа дееспособност на
индивида. Тук цялостният икономически продукт qe е равен на максималноантинеутрално-икономически продуктивния индивидуален цялостен икономически продукт, т.е. qe = q*MW. Този икономически продукт може да бъде наречен още максимално-принадено-полезностно-продуктивен индивидуален
цялостен икономически продукт* (maximally-surplus-utility-productively
individual entire economic product). Следователно
RITEUep = RITEUep(q*MW).
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
RITEUep = RITEUep(q*MW) е по-голяма по размер (при същото значение на qe =
q*MW) от максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически
продукт RITEVep = RITEVep(q*MW), т.е.
RITEUep(qe) > RITEVep(qe) (qe = q*MW),
като положителната разлика помежду им е възможно най-голямата.
Тази разлика RITEUep(q*MW) – RITEVep(q*MW), равна на дължината на отсечката YZ, респ. на дължината на отсечката q*MWD (фиг. 3), представлява
максималната относителна индивидуална обща принадена полезност на
цялостния икономически продукт* (maximal relative individual total surplus
utility of the entire economic product) RITSUep(max), т.е.
RITSUep(max) = RITSUep(q*MW) = RITEUep(q*MW) – RITEVep(q*MW)
или, което е същото, представлява максималната относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт*
(maximal relative individual total entire utility of the surplus economic product)
RITEUsp(max), т.е.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITEUsp(max) = RITEUsp(q*MW) = RITEUep(q*MW) – RITEVep(q*MW).
Поради посоченото обстоятелство максимално-антинеутралната икономическа
дееспособност на индивида наричам още максимално-принаденополезностна икономическа дееспособност на индивида* (maximally-surplusutility economic eeeiciency of the individual), а съответствуващата й точка q*MW
наричам още точка на максимално-принадено-полезностната икономическа дееспособност на индивида* (point of the maximally-surplus-utility economic
eeeiciency of the individual).
Необходимо е да се забележи обстоятелството, че, ако към точките
Y и Z от кривите RITEUep и RITEVep, се прокарат допирателни, последните са единствените успоредни в областта на необходимото икономическо
поведение на индивида, които определят максимално дълга отвесна линия,
ограничена от допирните точки.
Четиринадесето, максимално-принадено-стойностно продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на
цялостния икономически продукт
Върху абсцисната ос (фиг. 3) има такава точка V, при която (когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е равен на V специфични единици, т.е. когато qe = V) относителната индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт RITSVep е възможно найголямата, тоест е максималната [следователно RITSVep(V) = RITSVep(max)]
или, което е същото, относителната индивидуална обща цялостна стойност на
принадения икономически продукт RITEVsp е възможно най-голямата, тоест е
максималната [следователно RITEVsp(V) = RITEVsp(max)]. Това е така, защото
при един и същ индивидуален цялостен икономически продукт
RITSVep(V) = RITEVsp(V) и RITSVpe(max) = RITEVsp(max).
Затова, когато qe = V, е налице максимално-принадено-стойностна икономическа дееспособност на индивида* (maximally-surplus-value economic
eeeiciency of the individual), като съответствуващата й точка V наричам точка
на максимално-принадено-стойностната икономическа дееспособност на
индивида (point of the maximally-surplus-value economic eeeiciency of the
individual). Ето защо qe = V представлява максимално-принаденостойностно-продуктивен индивидуален цялостен икономически продукт*
(maximally-surplus-value-productively individual entire economic product).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------На това основание се въвежда и понятието за максимално-принаденостойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна полезност на цялостния икономически продукт* (maximallysurplus-value-productively-conditioned relative individual total entire utilitiy of the
entire economic product). Тя е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката V на максималнопринадено-стойностната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe е равен на максимално-принаденостойностно-икономически продуктивния индивидуален цялостен икономически продукт, т.е. qe = V. Следователно
RITEUep = RITEUep(V).
Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
RITEUep = RITEUep(V) е по-голяма по размер (при същото значение на qe = V)
от максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
RITEVep = RITEVep(V), т.е.
RITEUep(qe) > RITEVep(qe) (qe = V).
Тази разлика RITEUep(V) – RITEVep(V), равна на дължината на отсечката
TS, респ. на дължината на отсечката VW (фиг. 3), представлява максималната относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния
икономически продукт* (maximal relative individual total surplus value of the
entire economic product) RITSVep(max), т.е.
RITSVep(max) = RITSVep(V) = RITEUep(V) – RITEVep(V)
или, което е същото, представлява максималната относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт*
(maximal relative individual total entire value of the surplus economic product)
RITEUsp(max), т.е. RITEVsp(max) = RITEVsp(V) = RITEUep(V) – RITEVep(V).
Разликата RITEUep(V) – RITEVep(V) между максимално-принаденостойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт и максималнопринадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт представлява
още максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относи37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт RITSUep(V) или, което е същото, представлява още максималнопринадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp(V).
От това може да бъде направен изводът, че при постоянни други условия
максималната относителна индивидуална обща принадена стойност на
цялостния икономически продукт RITSVep(max), респ. максималната относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт RITSVep(max), е равна на максимално-принаденостойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep(V),
респ. на максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената
относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp(V).
2.4. Максималната относителна индивидуална обща принадена полезност е по-голяма от максималната относителна индивидуална обща принадена стойност
Отсечката TS се намира надясно от отсечката YZ, която изразява максималната относителна индивидуална обща принадена полезност. Ето защо,
сравнението между величините RITSUep(max) и RITSVep(max), респ. между
величините RITEUsp(max) и RITEVsp(max) води до много важния за икономическата теория извод, че при постоянни други условия максималната относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт е по-голяма от максималната относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт или, което е същото, че максималната относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт е по-голяма от максималната относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт, т.е. че RITSUep(max) > RITSVep(max), респ.
RITEUsp(max) > RITEVsp(max).
От това пък следва, че максималната относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт, респ. максималната
относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт, е по-голяма от максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт, респ. от максимално-принадено-стойностно
38

1374

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт, т.е. че RITSUep(max) > RITSUep(V),
респ. RITEUsp(max) > RITEVsp(V).
3. Крива на относителната индивидуална обща цялостна стойност на
цялостния икономически продукт
3.1. Крива и функция на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт
Разгледаната преди крива на относителната индивидуална обща стойност
на икономическия продукт RTVp сега се представя (изглежда) като крива на
относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния
икономически продукт* (curve of the relative individual total entire value of the
entire economic product) RITEVep. Тя е множеството от точки на съответствията между обемите на индивидуалния цялостен икономически продукт и равнищата на неговата относителна индивидуална обща цялостна стойност. Кривата RITEVep е маркирана на фиг. 3 с точките RITVep, I, EqTWº, Y, T, EqTW' и N.
От своя страна разгледаната преди функция на относителната индивидуална
обща стойност на икономическия продукт RTVp(qv) сега се представя (изглежда) като функция на относителната индивидуална цялостна обща
стойност на цялостния икономически продукт* (function of the relative
individual total entire value of the entire economic product) RITEVep(qe). Тя изразява зависимостта между равнището на относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и обема на индивидуалния цялостен икономически продукт qe, където кривата RITEVep е
графичен образ на функцията RITEVep(qe). Величините на аргумента qe за кривата RITEVep и функцията RITEVep(qe) приемат значения от равнището на екзистенциалните икономически продуктови способности qev до равнището на
желаните (пълните) икономически продуктови способности q"v, т.е. qev < qe <
q"v. Поради действието на закона за нарастващата пределна стойност кривата
RITEVep е ускорено нарастваща за целия интервал на изменение на аргумента
qe. За целия този интервал тя е положително наклонена.
Тъждествени на кривата на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep са кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт* (curve of the relative individual total entire utility of the
indispensable economic product) RITEUip и кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически про39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт* (curve of the relative individual total indispensable utility of the entire
economic product) RITIUep, т.е.
RITEVep ≡ RITEUip ≡ RITIUep.
Аналогично на това тъждествени на функцията на относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep(qe)
са функцията на относителната индивидуална обща цялостна полезност
на необходимия икономически продукт* (function of the relative individual
total entire utility of the indispensable economic product) RITEUip(qe) и функцията на относителната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономичмески продукт* (functione of the relative individual total
indispensable utility of the entire economic product) RITIUep(qe), т.е.
RITEVep(qe) = RITEUip(qe) = RITIUep(qe).
Посочените тъждествености се отнасят до формата и числовите равнища на
изразяваните от тези криви и функции зависимости, но не и до тяхната същност, тъй като цялостната стойност на цялостния икономически продукт, цялостната полезност на необходимия икономически продукт и необходимата
полезност на цялостния икономически продукт, макар и да се равни по величина (при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe), са
различни икономически явления и имат различни икономически субстанции.
3.2. Разновидности на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт според областта на
икономическа дееспособност, през която преминава нейната крива
В зависимост от това през коя област на икономическа дееспособност или
на икономическа недееспособност преминава и какви случаи на продуктивно
или на непродуктивно общоценностно икономическо поведение на индивида
отразява кривата RITEVep на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт, последната се подразделя на
няколко разновидности. Те са следните:
Първо, сингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
Сингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт* (singular minimally-non-productively-conditioned relative individual total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------entire value of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият
й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на сингуларно-минималната икономическа недееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от екзистенциалните икономически продуктови способности qev до екзистенциалните икономически продуктови потребности qeu (без да включва значението qeu, т.е. qev ≤ qe < qeu. Следователно
RITEVep(qev) ≤ RITEVep < RITEVep(qeu).
В тази зона не може да се прави сравнение между функцията на сингуларнонепродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep(qe) и функцията на относителната индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep(qe), тъй като последната не е дефинирана в посочената
зона.
Второ, несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт* (non-singular minimally-non-productively-conditioned relative individual
total entire value of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на
несингуларно-минималната икономическа недееспособност на индивида. Тук
цялостният икономически продукт qe приема значения от екзистенциалните
икономически продуктови потребности qeu до изравнения нормален индивидуален икономически продукт qº, без да включва значението qº, т.е. qeu ≤ qe <
qº. Следователно
RITEVep(qeu) ≤ RITEVep < RITEVep(qº).
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
RITEVep е по-голяма по размер (при същото значение на qe) от несингуларно
минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep, т.е.
RITEVep(qe) > RITEUep(qe) (qeu ≤ qe < qº).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При нея се индуцира нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна
полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
RITEVep е по-малка по размер (при същото значение на qe) от несингуларно
минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITEVep(qe) < RITIVep(qe) (qeu ≤ qe < qº).
При нея се индуцира нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е
същото, нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е
едновременно
равна
на
несингуларно
минимално-непродуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip и на несингуларно минималнонепродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
полезност на цялостния икономически продукт RITIUep.
Трето, продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
Продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт* (productively-conditioned
relative individual total entire value of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в областта на икономическата дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от изравнения нормален индивидуален икономически продукт qº до изравнения разумен индивидуален икономически продукт q' включително, т.е. qº ≤ qe ≤ q'. Следователно
RTEVep(qº) ≤ RITEVep ≤ RTEVep(q').
Продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е равна или по-малка
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по размер (при същото значение на qe) от продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически
продукт RITEUep, т.е.
RITEVep(qe) ≤ RITEUep(qe) (qº ≤ qe ≤ q'),
поради което при нея се индуцира нулева или положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RTSUep или, което е същото, нулева или положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RTEVep е равна или по-голяма
по размер (при същото значение на qe) от продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически
продукт RITIVep, т.е.
RITEVep(qe) ≥ RITIVep(qe) (qº ≤ qe ≤ q'),
поради което при нея се индуцира нулева или положителна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
RITSVep или, което е същото, нулeва или положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на
цялостния икономически продукт RITEVep е едновременно равна на продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на
необходимия икономически продукт RITEUip и на продуктивно-обусловената
относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт RITIUep.
Четвърто, минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт*
(minimally-neutrally-productively-conditionedrelative individual total entire value
of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на минималнонеутралната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически продукт qe е равен на изравнения нормален индивидуален икономически продукт qш, т.е. qe = qº. Следователно
RITEVep = RITEVep(qº).
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep
е равна по размер (при същото значение на qe) на минимално-неутралнопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep, т.е.
RITEVep(qe) = RITEUep(qe) (qe = qº),
поради което при нея се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep
е равна по размер (при същото значение на qe) на минимално-неутралнопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITEVep(qe) = RITIVep(qe) (qe = qº),
поради което при нея се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е
същото, нулeва индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е едновременно равна на минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip и на минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически
продукт RITIUep.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пето, максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически
продукт
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт*
(maximally-neutrally-productively-conditioned relative individual total entire value
of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на максималнонеутралната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe е равен на изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', т.е. qe = q'. Следователно
RITEVep = RITEVep(q').
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep
е равна по размер (при същото значение на qe) на максимално-неутралнопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep, т.е.
RITEVep(qe) = RITEUep(qe) (qe = q'),
поради което при нея се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep
е равна по размер (при същото значение на qe) на максимално-неутралнопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITEVep(qe) = RITIVep(qe) (qe = q'),
поради което при нея се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е
същото, нулeва индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е едновре45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------менно равна на максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически
продукт RITEUip и на максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт RITIUep.
Шесто, неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
Неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт* (neutrallyproductively-conditioned relative individual total entire value of the entire economic
product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на минимално-неутралната или в точката
на максимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Тук
цялостният икономически продукт qe е равен на изравнения нормален или на
изравнения разумен индивидуален икономически продукт, т.е. qe = qº, q'. Следователно
RITEVep = RITEVep(qº) или RITEVep = RITEVep(q').
Неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт е общо понятие за минимално-неутрално-продуктивно-обусловена
или
максимално-неутралнопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност
на този икономически продукт, които са негови (на понятието) разновидности.
Неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е равна по
размер (при същото значение на qe) на неутрално-продуктивно-обусловената
относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEVep(qe) = RITEUep(qe) (qe = qº, q'),
поради което при нея се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е равна по
размер (при същото значение на qe) на неутрално-продуктивно-обусловената
46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITEVep(qe) = RITIVep(qe) (qe = qº, q'),
поради което при нея се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е
същото, нулeва индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е едновременно равна
на неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip и на неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт RITIUep.
Седмо, антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
Антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт*
(antineutrally-productively-conditioned relative individual total entire value of the
entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален
цялостен икономически продукт се намира в зоната на антинеутралната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт
qe приема значения от изравнения нормален индивидуален икономически продукт qш до изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', без да
включва крайните значения qº и q', т.е. qº < qe < q'. Следователно
RITEVep(qº) < RITEVep < RITEVep(q').
Антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RTEVep е помалка по размер (при същото значение на qe) от антинеутрално-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEVep(qe) < RITEUep(qe) (qº < qe < q'),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или,
което е същото, положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RTEVep е поголяма по размер (при същото значение на qe) от антинеутрално-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITEVep(qe) > RITIVep(qe) (qº < qe < q'),
поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или,
което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е едновременно равна
на антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip и на антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт RITIUep.
Осмо, нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
Нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт* (increasingproductively-conditioned relative individual total entire value of the entire economic
product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от изравнения нормален индивидуален икономически продукт qº до точката на максимално-антинеутрално-икономически продуктивния индивидуален цялостен икономически продукт q*MW, без да включва крайните значения
qº и q*MW, т.е. qº < qe < q*MW. Следователно
RITEVep(qº) < RITEVep < RITEVep(q*MW).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е по-малка по
размер (при същото значение на qe) от нарастващо-продуктивно-обусловената
относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEVep(qe) < RITEUep(qe) (qº < qe < q*MW),
поради което при нея се индуцира нарастваща положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep или, което е същото, нарастваща положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp.
Нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е по-голяма
по размер (при същото значение на qe) от нарастващо-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITEVep(qe) > RITIVep(qe) (qº < qe < q*MW),
поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или,
което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е едновременно равна
на нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip и на нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт RITIUep.
Девето, спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
Спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт* (decreasingproductively-conditioned relative individual total entire value of the entire economic
product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на спадащата икономическа дееспо49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------собност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от точката на максимално-антинеутрално-икономически продуктивния
индивидуален цялостен икономически продукт q*MW до изравнения разумен
индивидуален икономически продукт q', без да включва крайните значения
q*MW и q', т.е. q*MW < qe < q'. Следователно
RITEVep(q*MW) < RITEVep < RITEVep(q').
Спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е по-малка по
размер (при същото значение на qe) от спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEVep(qe) < RITEUep(qe) (q*MW < qe < q'),
поради което при нея се индуцира намаляваща положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep или, което е същото, намаляваща положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp.
Спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RTEVep е по-голяма по
размер (при същото значение на qe) от спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITEVep(qe) > RITIVep(qe) (q*MW < qe < q'),
поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или,
което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е едновременно равна
на спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip и на спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
полезност на цялостния икономически продукт RITIUep.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Десето, променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
Променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт* (variableproductively-conditioned relative individual total entire value of the entire economic
product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност или в подзоната на спадащата икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от изравнения нормален индивидуален икономически продукт qш до изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', без да включва крайните значения qº и q' и без да включва максимално-антинеутрално-икономически продуктивния индивидуален цялостен икономически продукт q*MW, т.е. qº < qe <
q*MW и q*MW < qe < q'. Следователно
RITEVep(qº) < RITEVep < RITEVep(q*MW),
RITEVep(q*MW) < RITEVep < RITEVep(q').
Променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт е общо понятие за нарастващо-продуктивно-обусловена или спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на този икономически продукт,
които са негови (на понятието) разновидности.
Променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е по-малка по
размер (при същото значение на qe) от променливо-продуктивно-обусловената
относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITEVep(qe) < RITEUep(qe) (qº < qe < q*MW и q*MW < qe < q'),
поради което при нея се индуцира променлива положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep или, което е същото, променлива положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp.
Променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е по-голяма
по размер (при същото значение на qe) от променливо-продуктивно51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITEVep(qe) > RITIVep(qe) (qº < qe < q*MW и q*MW < qe < q'),
поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или,
което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е едновременно равна
на променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip и на променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт RITIUep.
Единадесето, несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния
икономически продукт
Несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт* (non-singular maximally-non-productively-conditioned relative individual
total entire value of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на
несингуларно максималната икономическа недееспособност на индивида. Тук
цялостният икономически продукт qe приема значения от изравнения разумен
индивидуален икономически продукт q', без да включва значението q', до желаните (пълните) икономически продуктови способности q"v включително, т.е.
q' < qe ≤ q"v. Следователно
RITEVep(q') < RITEVep ≤ RITEVep(q"v).
Несингуларно максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
RITEVep е по-голяма по размер (при същото значение на qe) от несингуларно
максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep, т.е.
RITEVep(qe) > RITEUep(qe) (q' < qe ≤ q"v),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------поради което при нея се индуцира намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RTSUep или, което е същото, отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Несингуларно максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
RITEVep е по-малка по размер (при същото значение на qe) от несингуларно
максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep т.е.
RITEVep(qe) < RITIVep(qe) (q' < qe ≤ q"v).
При нея се индуцира намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe несингуларно максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е
едновременно
равна
на
несингуларно
максимално-непродуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip и на несингуларно максималнонепродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
полезност на цялостния икономически продукт RITIUep.
Дванадесето, несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически
продукт
Несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт* (nonsingular non-productively-conditioned relative individual total entire value of the
entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален
цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларноминималната или в зоната на несингуларно-максималната икономическа недееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема
значения от екзистенциалните индивидуални икономически продуктови потребности qeu до изравнения нормален индивидуален икономически продукт
qº, без да включва значението qº, и от изравнения разумен индивидуален ико53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически продукт q', без да включва значението q', до желаните (пълните)
икономически продуктови способности q"v включително, т.е. qeu < qe ≤ qº и q' <
qe ≤ q"v. Следователно
RITEVep(qeu) < RITEVep ≤ RITEVep(qº),
RITEVep(q') < RITEVep ≤ RITEVep(q"v).
Несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт е общо понятие за несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена или несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на този икономически продукт, които са негови (на понятието) разновидности.
Несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е поголяма по размер (при същото значение на qe) от несингуларнонепродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep, т.е.
RITEVep(qe) > RITEUep(qe) (qeu < qe ≤ qº и q' < qe ≤ q"v),
поради което при нея се индуцира отрицателна относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или,
което е същото, отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RTEVep е помалка по размер (при същото значение на qe) от несингуларно-непродуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITEVep(qe) < RITIVep(qe) (qeu < qe ≤ qº и q' < qe ≤ q"v),
поради което при нея се индуцира отрицателна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или,
което е същото, отрицателна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep е едновременно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равна на несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip
и на несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща необходима полезност на цялостния икономически продукт RITIUep.
3.2. Разновидности на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт при достигане на максимална обща принадена полезност и максимална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт
Според това, дали се достига максималният размер на относителната индивидуална обща принадена полезност или максималният размер на относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт, могат да бъдат конституирани още две разновидности на относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
Тринадесето,
максимално-принадено-полезностно
продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на
цялостния икономически продукт
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт* (maximally-surplus-utility-productively-conditioned relative
individual total entire value of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в
точката на максимално-принадено-полезностната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe е равен на максимално-антинеутрално-икономически продуктивния индивидуален цялостен
икономически продукт или, което е същото, е равен на максималнопринадено-полезностно-икономически продуктивния индивидуален цялостен
икономически продукт, т.е. когато qe = q*MW. Следователно
RITEVep = RITEVep(q*MW).
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep = RITEVep(q*MW) е по-малка по размер (при същото значение на
qe) от максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически
продукт RITEUep = RITEUep(q*MW), т.е.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITEVep(qe) < RITEUep(qe) (qe = q*MW),
като положителната разлика помежду им е възможно най-голямата. Тази разлика RITEUep(q*MW) – RITEVep(q*MW), равна на дължината на отсечката YZ,
респ. на дължината на отсечката q*MWD, вече беше определена като максимална относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния
икономически продукт
RITSUep(max) = RITSUep(q*MW) = RITEUep(q*MW) – RITEVep(q*MW)
или, което е същото, като максимална относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp(max) = RITEUsp(q*MW) = RITEUep(q*MW) – RITEVep(q*MW).
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep = RITEVep(q*MW) е по-голяма по размер (при същото значение на
qe) от максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически
продукт RITIVep = RITIVep(q*MW), т.е.
RITEVep(qe) > RITIVep(qe) (qe = q*MW),
поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep (дължината на отсечката CY, респ. дължината на отсечката q*MWE) или, което е
същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт RTEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
RITEVep = RITEVep(q*MW) е едновременно равна на максимално-принаденополезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip =
RITEUip(q*MW) и на максимално-принадено-полезностно продуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт RITIUep = RITIUep(q*MW).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Четиринадесето, максимално-принадено-стойностно продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на
цялостния икономически продукт
Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт* (maximally-surplus-value-productively-conditioned relative
individual total entire value of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в
точката на максимално-принадено-стойностната икономическа дееспособност
на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe е равен на максималнопринадено-стойностно-икономически продуктивния индивидуален цялостен
икономически продукт, т.е. когато qe = V. Следователно
RITEVep = RITEVep(V).
Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep = RITEVep(V) е по-малка по размер (при същото значение на qe)
от максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
RITEUep = RITEUep(V), т.е.
RITEVep(qe) < RITEUep(qe) (qe = V).
Тази разлика RITEUep(V) – RITEVep(V), равна на дължината на отсечката TS,
респ. на дължината на отсечката q*V, вече беше определена като максимална
относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
RITSVep(max) = RITSUep(V) = RITEUep(V) – RITEVep(V)
или, което е същото, като максимална относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
RITEVsp(max) = RITEVsp(V) = RITEUep(V) – RITEVep(V).
Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep = RITEVep(V) е по-голяма по размер (при същото значение на qe)
от максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
RITIVep = RITIVep(V), т.е.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITEVep(qe) > RITIVep(qe) (qe = q*MW),
поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep =
RITSVep(V) (дължината на отсечката UT, респ. дължината на отсечката VW)
или, което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на
принадения икономически продукт RITEVsp = RITEVsp(V).
Разликата RITEVep(V) – RITIVep(V) между максимално-принаденостойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт и максималнопринадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт представлява
вече посочената максимална относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт RITSVep(max), респ. вече посочената максимална относителна индивидуална обща цялостна стойност на
принадения икономически продукт RITSVep(max). Затова дължината на отсечката VW е равна на дължината на отсечката TS.
С това се потвърждава вече направеният извод, че при постоянни други
условия максималната относителна индивидуална обща принадена стойност на
цялостния икономически продукт RITSVep(max), респ. максималната относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт RITSVep(max), е равна на максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на
цялостния икономически продукт RITSUep(V), респ. на максималнопринадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp(V).
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep
= RITEVep(V) е едновременно равна на максимално-принадено-стойностно
продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip = RITEUip(V) и на максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт
RITIUep = RITIUep(V).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Криви на относителната индивидуална обща цялостна полезност на
необходимия икономически продукт и на относителната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip и кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт
RITIUep са тъждествени, поради което тук те се разглеждат едновременно.
4.1. Криви и функции на относителната индивидуална обща цялостна
полезност на необходимия икономически продукт и на относителната
индивидуална необходима полезност на цялостния икономически
продукт
Кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност
на необходимия икономически продукт* (curve of the relative individual total
entire utility of the indispensable economic product) RITEUip е множеството от
точки на съответствията между обемите на индивидуалния цялостен икономически продукт и равнищата на относителната индивидуална обща цялостна
полезност на необходимия икономически продукт. От своя страна кривата на
относителната индивидуална обща необходима полезност на цялостния
икономически продукт* (curve of the relative individual total indispensable
utility of the entire economic product) RITIUep е множеството от точки на съответствията между обемите на индивидуалния цялостен икономически продукт
и равнищата на относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт. Кривите RITEUip и RITIUep са положително
наклонени и са маркирани на фиг. 3 с точките RITVep, I, EºqTW, Y, T, E'qTW и N.
Кривата RITEUip е графичен образ на функцията на относителната
индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически
продукт* (function of the relative individual total entire utility of the indispensable
economic product) RITEUip(qe). Функцията RITEUip(qe) изразява зависимостта
между равнището относителната индивидуална обща цялостна полезност на
необходимия икономически продукт RITEUip и обема на индивидуалния цялостен икономически продукт qe. От своя страна кривата RITIUep е графичен
образ на функцията на относителната индивидуална обща необходима
полезност на цялостния икономически продукт* (function of the relative
individual total indispensable utility of the entire economic product) RITIUep(qe).
Функцията RITIUep(qe) изразява зависимостта между равнището на относителната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт RITIUep и обема на индивидуалния цялостен икономически продукт
qe.
Величините на аргумента qe за кривите RITEUip и RITIUep и за функциите
RITEUip(qe) и RITIUep(qe) приемат значения от равнището на екзистенциалните
икономически продуктови способности qev до равнището на желаните (пълните) икономически продуктови способности q"v, т.е. qev < qe < q"v.
Тъждествена на кривите на относителната индивидуална обща цялостна
полезност на необходимия икономически продукт RITEUip и относителната
индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт RITIUep е кривата на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт* (curve of the relative
individual total entire value of the entire economic product) RITEVep, т.е.
RITEUip ≡ RITIUep ≡ RITEVep.
Аналогично на това тъждествена на функциите на относителната индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт
RITEUip(qe) и относителната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт RITIUep(qe) е функцията на относителната
индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт* (function of the relative individual total entire utility of the indispensable
economic product) RITEVep(qe), т.е.
RITEUip(qe) = RITIUep(qe) = RITEVep(qe).
4.2. Разновидности на относителната индивидуална обща цялостна
полезност на необходимия икономически продукт и на относителната
индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт според областта на икономическа дееспособност, през която преминават техните криви
В зависимост от това през коя област на икономическа дееспособност или
на икономическа недееспособност преминават и какви случаи на продуктивно
или на непродуктивно общоценностно икономическо поведение на индивида
отразяват кривата RITEUip на относителната индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт и кривата RITIUep на относителната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт, последните се подразделят на няколко разновидности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първо, сингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт и сингуларно минимално-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния
икономически продукт
Сингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт* (singular minimally-non-productively-conditioned relative individual total
entire utility of the indispensable economic product) и сингуларно минималнонепродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима
полезност на цялостния икономически продукт* (singular minimally-nonproductively-conditioned relative individual total indispensable utility of the entire
economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на сингуларноминималната икономическа недееспособност на индивида. При едно и също
значение на цялостния икономически продукт qe те са едновременно равни на
сингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
Второ, несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт и несингуларно минимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на
цялостния икономически продукт
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически
продукт*
(non-singular
minimally-non-productively-conditioned
relative
individual total entire utility of the indispensable economic product) и несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт* (nonsingular minimally-non-productively-conditioned relative individual total
indispensable utility of the entire economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в
зоната на несингуларно-минималната икономическа недееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са
едновременно
равни
на
несингуларно
минимално-непродуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------На несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт, респ. на несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически
продукт, отговарят нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна
полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния
икономически продукт RITSVep или, което е същото, нарастваща отрицателна
относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Трето, продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт и продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт
Продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
полезност на необходимия икономически продукт* (productively-conditioned
relative individual total entire utility of the indispensable economic product) и продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт* (productively-conditioned relative
individual total indispensable utility of the entire economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се
намира в областта на икономическата дееспособност на индивида. При едно и
също значение на цялостния икономически продукт qe те са едновременно
равни на продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт.
На продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
полезност на необходимия икономически продукт, респ. на продуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт, отговарят нулева или положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт RITSUep или, което е същото, нулева или положителна относителна
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp, и нулева или положителна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нулева или положителна относителна индивидуална обща цялостна стойност
на принадения икономически продукт RITEVsp.
Четвърто, минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт и минимално-неутрално-продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния
икономически продукт
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт*
(minimally-neutrally-productively-conditioned relative individual total entire utility
of the indispensable economic product) и минимално-неутрално-продуктивнообусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт* (minimally-neutrally-productively-conditioned
relative individual total indispensable utility of the entire economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически
продукт се намира в точката на минимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически
продукт qe те са едновременно равни на минимално-неутрално-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
На минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт,
респ. на минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт,
отговарят нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp, и нулева относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото,
нулева относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт RITEVsp.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пето, максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт и максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт* (maximally-neutrally-productively-conditioned relative individual total
entire utility of the indispensable economic product) и максимално-неутралнопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт* (maximally-neutrallyproductively-conditioned relative individual total indispensable utility of the entire
economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на максимално-неутралната
икономическа дееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са едновременно равни на максималнонеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
На максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт,
респ. на максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт,
отговарят нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp, и нулева относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото,
нулева относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт RITEVsp.
Шесто, неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт и неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт
Неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна полезност на необходимия икономически продукт* (neutrallyproductively-conditioned relative individual total entire utility of the indispensable
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic product) и неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт (neutrally-productively-conditioned relative individual total indispensable
utility of the entire economic product) са налице, когато съответствуващият им
индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на минимално-неутралната или в точката на максимално-неутралната икономическа
дееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са едновременно равни на неутрално-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
На неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна полезност на необходимия икономически продукт, респ. на неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
полезност на цялостния икономически продукт, отговарят нулева относителна
индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и нулева относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт RITSVep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща
цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Седмо, антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически
продукт и антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически
продукт
Антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт*
(antineutrally-productively-conditioned relative individual total entire utility of the
indispensable economic product) и антинеутрално-продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния
икономически
продукт*
(antineutrally-productively-conditioned
relative
individual total indispensable utility of the entire economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се
намира в зоната на антинеутралната икономическа дееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са
едновременно равни на антинеутрално-продуктивно-обусловената относител65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
На антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт, респ. на антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт, отговарят положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния
икономически продукт RITSUep или, което е същото, положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и положителна относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото,
положителна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Осмо, нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт и
нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт
Нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт*
(increasing-productively-conditioned relative individual total entire utility of the
indispensable economic product) и нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт* (increasing-productively-conditioned relative individual
total indispensable utility of the entire economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в
подзоната на нарастващата икономическа дееспособност на индивида. При
едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са едновременно равни на нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
На нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт, респ. на нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт, отговарят нарастваща
положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, нарастваща положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения
66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически продукт RITEUsp, и положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или,
което е същото, положителна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Девето, спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт и
спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
необходима полезност на цялостния икономически продукт
Спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна полезност на необходимия икономически продукт* (decreasingproductively-conditioned relative individual total entire utility of the indispensable
economic product) и спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт* (decreasing-productively-conditioned relative individual total indispensable
utility of the entire economic product) са налице, когато съответствуващият им
индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на спадащата икономическа дееспособност на индивида. При едно и също значение
на цялостния икономически продукт qe те са едновременно равни на спадащопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт.
На спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна полезност на необходимия икономически продукт, респ. на спадащопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт, отговарят спадаща положителна
относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, спадаща положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и положителна относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото,
положителна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Десето, променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт и променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт
Променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт* (variableproductively-conditioned relative individual total entire utility of the indispensable
economic product) и променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт* (variable-productively-conditioned relative individual total indispensable
utility of the entire economic product) са налице, когато съответствуващият им
индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на нарастващата или в подзоната на спадащата икономическа дееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те
са едновременно равни на променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
На променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт, респ. на
променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт, отговарят променлива положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на
цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, променлива
положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и променлива положителна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, променлива положителна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
RITEVsp.
Единадесето, несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия
икономически продукт и несингуларно максимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на
цялостния икономически продукт
Несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловена
относителна
индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт*
(non-singular
maximally-non-productively-conditioned
relative
individual total entire utility of the indispensable economic product) и несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща необходима полезност на цялостния икономически продукт* (nonsingular maximally-non-productively-conditioned relative individual total
indispensable utility of the entire economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в зоната на несингуларно максималната икономическа недееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са
едновременно
равни
на
несингуларно-максимално-непродуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
На несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт, респ. на несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически
продукт, отговарят намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна
полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния
икономически продукт RITSVep или, което е същото, намаляваща отрицателна
относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Дванадесето, несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт и несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт
Несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт* (nonsingular non-productively-conditioned relative individual total entire utility of the
indispensable economic product) и несингуларно-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния
икономически продукт* (non-singular non-productively-conditioned relative
individual total indispensable utility of the entire economic product) са налице, ко69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се
намира в зоната на несингуларно-минималната или в зоната на несингуларномаксималната икономическа недееспособност на индивида. При едно и също
значение на цялостния икономически продукт qe те са едновременно равни на
несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
На несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт, респ. на несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт, отговарят отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния
икономически продукт RITSUep или, което е същото, отрицателна относителна
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp, и отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, отрицателна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
4.2. Разновидности на относителната индивидуална обща цялостна
полезност на необходимия икономически продукт и на относителната
индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт при достигане на максималната обща принадена полезност и максималната обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
Според това, дали се достига максималният размер на относителната индивидуална обща принадена полезност или максималният размер на относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт, могат да бъдат конституирани още две разновидности на относителната индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически
продукт и на относителната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тринадесето,
максимално-принадено-полезностно
продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на
необходимия икономически продукт и максимално-принаденополезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт* (maximally-surplus-utility-productively-conditioned relative
individual total entire utility of the indispensable economic product) и максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт*
(maximally-surplus-utility-productively-conditioned relative individual total
indispensable utility of the entire economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на максимално-принадено-полезностната икономическа дееспособност на
индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe
те са едновременно равни на максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
На максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт, респ. на максимално-принадено-полезностно продуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт отговарят максималната относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep(max) или, което е същото, максималната относителна индивидуална
обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp(max),
и положителна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
RITEVsp.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Четиринадесето, максимално-принадено-стойностно продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на
необходимия икономически продукт и максимално-принаденостойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт
Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт* (maximally-surplus-valueu-productively-conditioned relative
individual total entire utility of the indispensable economic product) и максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт*
(maximally-surplus-value-productively-conditioned relative individual total
indispensable utility of the entire economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на максимално-принадено-стойностната икономическа дееспособност на
индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe
те са едновременно равни на максимално-принадено-стойностно продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
На максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт, респ. на максимално-принадено-стойностно продуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт отговарят положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep или, което е същото, положителна относителна индивидуална обща
цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и максимална относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep(max) или, което е същото, максимална индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
RITEVsp(max).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Крива на относителната индивидуална обща цялостна необходима
стойност на цялостния икономически продукт
5.1. Крива и функция на относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт* (curve of the relative
individual total indispensable value of the entire economic product) RITIVep е
множеството от точки на съответствията между обемите на индивидуалния
цялостен икономически продукт и равнищата на неговата относителна индивидуална обща необходима стойност. Кривата RITIVep е маркирана на фиг. 3 с
точките H, EºqTW, C, U, E'qTW и M. От своя страна функцията на относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт (function of the relative individual total entire indispensable of the
entire economic product) RITIVep(qe) изразява зависимостта между равнището
относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep и обема на индивидуалния цялостен икономически
продукт qe, където кривата RITIVep е графичен образ на функцията
RITIVep(qe). Величините на аргумента qe за кривата RITIVep и функцията
RTIVep(qe) приемат значения от равнището на екзистенциалните икономически
продуктови потребности qeu до равнището на желаните (пълните) икономически продуктови способности q"v, т.е. qeu < qe < q"v. Поради действието на закона
за нарастващата пределна стойност кривата RITIVep е нарастваща за целия интервал на изменение на аргумента qe. За целия този интервал тя е положително
наклонена.
Тъждествени на кривата на относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep са кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност на необходимия
икономически продукт* (curve of the relative individual total entire value of the
indispensable economic product) RITEVip и кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт* (curve of the relative individual total indispensable utility of the
indispensable economic product) RITIUip, т.е.
RITIVep ≡ RITEVip ≡ RITIUip.
Аналогично на това тъждествени на функцията на относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep(qe)
са функцията на относителната индивидуална обща цялостна стойност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на необходимия икономически продукт* (function of the relative individual
total entire value of the indispensable economic product) RITEVip(qe) и функцията на относителната индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт* (functione of the relative individual total
indispensable utility of the indispensable economic product) RITIUip(qe), т.е.
RITIVep(qe) = RITEVip(qe) = RITIUip(qe).
5.2. Разновидности на относителната индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт според областта на
икономическа дееспособност, през която преминава нейната крива
В зависимост от това, през коя област на икономическа дееспособност или
на икономическа недееспособност преминава и какви случаи на продуктивно
или на непродуктивно общоценностно икономическо поведение на индивида
отразява кривата RITIVep на относителната индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт, последната се подразделя на
няколко разновидности. Те са следните:
Първо, несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически
продукт*
(non-singular
minimally-non-productively-conditioned
relative
individual total indispensable value of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се
намира в зоната на несингуларно-минималната икономическа недееспособност
на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от
екзистенциалните икономически продуктови потребности qeu до изравнения
нормален индивидуален икономически продукт qº, без да включва значението
qº, т.е. qeu ≤ qe < qº. Следователно
RITIVep(qeu) ≤ RITIVep < RITIVep(qº).
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
RITIVep е по-голяма по размер (при същото значение на qe) от несингуларно
минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITIVep(qe) > RITEVep(qe) (qeu ≤ q < qº).
При нея се индуцира нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVpe или, което е
същото, нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVps.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е
едновременно
равна
на
несингуларно
минимално-непродуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip и на несингуларно минималнонепродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
полезност на необходимия икономически продукт RITIUip.
Второ, продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
Продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт* (productivelyconditioned relative individual total indispensable value of the entire economic
product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в областта на икономическата дееспособност на
индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от изравнения нормален индивидуален икономически продукт qº до изравнения
разумен индивидуален икономически продукт q' включително, т.е. qº ≤ qe ≤ q'.
Следователно
RITIVep(qº) ≤ RITIVep ≤ RITIVep(q').
Продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е равна или по-малка по
размер (при същото значение на qe) от продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
RITEVep, т.е.
RITIVep(qe) ≥ RITEVep(qe) (qº ≤ qe ≤ q'),
поради което при нея се индуцира нулева или положителна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITSVep или, което е същото, нулeва или положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVps.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на
цялостния икономически продукт RITIVep е едновременно равна на продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на
необходимия икономически продукт RITEVip и на продуктивно-обусловената
относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт RITIUip.
Трето, минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт*
(minimally-neutrally-productively-conditioned
relative
individual
total
indispensable value of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката
на минимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe е равен на изравнения нормален индивидуален икономически продукт qш, т.е. qe = qº. Следователно
RITIVep = RITIVep(qº).
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
RITIVep е равна по размер (при същото значение на qe) на минималнонеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITIVep(qe) = RITEVep(qe) (qe = qº),
поради което при нея се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е
същото, нулeва индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е едновременно равна на минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт
RITEVip и на минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически
продукт RITIUip.
Четвърто, максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт* (maximally-neutrally-productively-conditioned relative individual total
indispensable value of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката
на максимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Тук
цялостният икономически продукт qe е равен на изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', т.е. qe = q'. Следователно
RITIVep = RITIVep(q').
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
RITIVep е равна по размер (при същото значение на qe) на максималнонеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITIVep(qe) = RITEVep(qe) (qe = q'),
поради което при нея се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е
същото, нулeва индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е едновременно равна на максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip и на максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт RITIUip.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пето, неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
Неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
необходима стойност на цялостния икономически продукт* (neutrallyproductively-conditioned relative individual total indispensable value of the entire
economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на минимално-неутралната или
в точката на максимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe е равен на изравнения нормален или на изравнения разумен индивидуален икономически продукт, т.е. qe =
qº, q'. Следователно
RITIVep = RITIVep(qº) или RITIVep = RITIVep(q').
Неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт е общо понятие за минимално-неутрално-продуктивно-обусловена или максимално-неутралнопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима
стойност на този икономически продукт, които са негови (на понятието) разновидности.
Неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е равна по
размер (при същото значение на qe) на неутрално-продуктивно-обусловената
относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITIVep(qe) = RITEVep(qe) (qe = qº, q'),
поради което при нея се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVpe или, което е
същото, нулeва индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVps.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е едновременно равна на неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip и на неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт RITIUip.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Шесто, антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически
продукт
Антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт*
(antineutrally-productively-conditioned relative individual total indispensable value
of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в зоната на антинеутралната
икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от изравнения нормален индивидуален икономически
продукт qº до изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', без
да включва крайните значения qº и q', т.е. qº < qe < q'. Следователно
RITIVep(qº) < RITIVep < RITIVep(q').
Антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е помалка по размер (при същото значение на qe) от антинеутрално-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITIVep(qe) < RITEVep(qe) (qº < qe < q'),
поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или,
което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RTEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е едновременно
равна на антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip и на
антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
необходима полезност на необходимия икономически продукт RITIUip.
Седмо, нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
Нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт*
(increasing-productively-conditioned relative individual total indispensable value of
79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на нарастващата
икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от изравнения нормален индивидуален икономически
продукт qº до точката на максимално-антинеутрално-икономически продуктивния индивидуален цялостен икономически продукт q*MW, без да включва
крайните значения qº и q*MW, т.е. qº < qe < q*MW. Следователно
RITIVep(qº) < RITIVep < RITEVep(q*MW).
Нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е по-малка
по размер (при същото значение на qe) от нарастващо-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITIVep(qe) < RITEVep(qe) (qº < qe < q*MW),
поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или,
което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е едновременно равна
на нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip и на нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт RITIUip.
Осмо, спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
Спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
необходима стойност на цялостния икономически продукт* (decreasingproductively-conditioned relative individual total entire value of the indispensable
economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на спадащата икономическа
дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема
значения от точката на максимално-антинеутрално-икономически продуктивния индивидуален цялостен икономически продукт q*MW до изравнения разу80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мен индивидуален икономически продукт q', без да включва крайните значения q*MW и q', т.е. q*MW < qe < q'. Следователно
RITIVep(q*MW) < RITIVep < RITIVep(q').
Спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е по-малка по
размер (при същото значение на qe) от спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически
продукт RITEVep, т.е.
RITIVep(qe) < RITEVep(qe) (q*MW < qe < q'),
поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или,
което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е едновременно равна
на спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip и на спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
полезност на необходимия икономически продукт RITIUip.
Девето, променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
Променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт* (variableproductively-conditioned relative individual total entire value of the indispensable
economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност или в подзоната на спадащата икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения
от изравнения нормален индивидуален икономически продукт qш до изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', без да включва крайните
значения qº и q' и без да включва максимално-антинеутрално-икономически
продуктивния индивидуален цялостен икономически продукт q*MW, т.е. qº < qe
< q*MW и q*MW < qe < q'. Следователно
81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITIVep(qº) < RITIVep < RITIVep(q*MW),
RITIVep(q*MW) < RITIVep < RITIVep(q').
Променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт е общо понятие за нарастващо-продуктивно-обусловена или спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на този икономически
продукт, които са негови (на понятието) разновидности.
Променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е по-малка
по размер (при същото значение на qe) от променливо-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITIVep(qe) < RITEVep(qe) (qº < qe < q*MW и q*MW < qe < q'),
поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или,
което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е едновременно
равна на променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip и на
променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт RITIUip.
Десето, несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
Несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически
продукт*
(non-singular
maximally-non-productively-conditioned
relative
individual total entire value of the indispensable economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се
намира в зоната на несингуларно максималната икономическа недееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения
от изравнения разумен индивидуален икономически продукт q', без да включва
82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------значението q', до желаните (пълните) икономически продуктови способности
q"v включително, т.е. q' < qe ≤ q"v. Следователно
RITIVep(q') < RITIVep ≤ RITIVep(q"v).
Несингуларно-максимално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
RITIVep е по-голяма по размер (при същото значение на qe) от несингуларномаксимално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITIVep(qe) > RITEVep(qe) (q' < qe ≤ q"v).
При нея се индуцира намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, намаляваща отрицателна индивидуална обща цялостна стойност
на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe несингуларно-максимално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е
едновременно равна на несингуларно-максимално-продуктивно-обусловената
относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip и на несингуларно-максимално-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт RITIUip.
Единадесето, несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
Несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт* (nonsingular non-productively-conditioned relative individual total entire value of the
indispensable economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларно-минималната или в зоната на несингуларно-максималната икономическа
недееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe приема значения от екзистенциалните индивидуални икономически продуктови
потребности qeu до изравнения нормален индивидуален икономически продукт qº, без да включва значението qº, и от изравнения разумен индивидуален
икономически продукт q', без да включва значението q', до желаните (пълните)
83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически продуктови способности q"v включително, т.е. qeu < qe ≤ qº и q' <
qe ≤ q"v. Следователно
RITIVep(qeu) < RITIVep ≤ RITIVep(qº),
RITIVep(q') < RITIVep ≤ RITIVep(q"v).
Несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
необходима стойност на цялостния икономически продукт е общо понятие за
несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена или несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на този икономически продукт, които са негови (на понятието)
разновидности.
Несингуларно-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е поголяма по размер (при същото значение на qe) от несингуларно-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITIVep(qe) > RITEVep(qe) (qeu < qe ≤ qº и q' < qe ≤ q"v),
поради което при нея се индуцира отрицателна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или,
което е същото, отрицателна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe несингуларно-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep е едновременно
равна на несингуларно-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip и на
несингуларно-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт RITIUip.
5.3. Разновидности на относителната индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт при достигане на максимална обща принадена полезност и максимална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт
Според това дали се достига максималният размер на относителната индивидуална обща принадена полезност или максималният размер на относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт могат да бъдат конституирани още две разновидности на относител84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически
продукт.
Дванадесето,
максимално-принадено-полезностно
продуктивнообусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на
цялостния икономически продукт
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт* (maximally-surplus-utility-productively-conditioned relative
individual total indispensable value of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на максимално-принадено-полезностната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe е равен на
максимално-антинеутрално-икономически продуктивния индивидуален цялостен икономически продукт или, което е същото, е равен на максималнопринадено-полезностно-икономически продуктивния индивидуален цялостен
икономически продукт, т.е. когато qe = q*MW. Следователно
RITIVep = RITIVep(q*MW).
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически
продукт RITIVep = RITIVep(q*MW) е по-малка по размер (при същото значение
на qe) от максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически
продукт RITEVep = RITEVep(q*MW), т.е.
RITIVep(qe) < RITEVep(qe) (qe = q*MW),
поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RTSVep (дължината на отсечката CY, респ. дължината на отсечката q*MWE) или, което е
същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт RITEVsp.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
RITIVep = RITIVep(q*MW) е едновременно равна на максимално-принаденополезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip = RITEVip(с)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и на максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт RITIUip = RITIUip(q*MW).
Тринадесето,
максимално-принадено-стойностно
продуктивнообусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на
цялостния икономически продукт
Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт* (maximally-surplus-value-productively-conditioned relative
individual total indispensable value of the entire economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на максимално-принадено-стойностната икономическа дееспособност на индивида. Тук цялостният икономически продукт qe е равен на
максимално-принадено-стойностно-икономически продуктивния индивидуален цялостен икономически продукт, т.е. когато qe = V. Следователно
RITIVep = RITIVep(V).
Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически
продукт RITIVep = RITIVep(V) е по-малка по размер (при същото значение на
qe) от максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep = RITEVep(V), т.е.
RITIVep(qe) < RITEVep(qe) (qe = q*MW),
поради което при нея се индуцира положителна относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep =
RITSVep(V) (дължината на отсечката UT, респ. дължината на отсечката VW)
или, което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на
принадения икономически продукт RITEVsp = RITEVsp(V).
Разликата RITEVep(V) – RITIVep(V) представлява вече посочената максимална относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep(max), респ. вече посочената максимална относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт RITSVep(max). Затова дължината на отсечката VW е равна на дължината на отсечката TS.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
RiTIVep = RITIVep(V) е едновременно равна на максимално-принаденостойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip = RITEVip(V)
и на максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт RITIUip = RITIUip(V).
6. Криви на относителната индивидуална обща цялостна стойност на
необходимия икономически продукт и на относителната индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip и кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт
RITIUip са тъждествени, поради което тук те се разглеждат едновременно.
6.1. Криви и функции на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на необходимия икономически продукт и на относителната
индивидуална необходима полезност на необходимия икономически
продукт
Кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност
на необходимия икономически продукт* (curve of the relative individual total
entire value of the indispensable economic product) RITEVip е множеството от
точки на съответствията между обемите на индивидуалния цялостен икономически продукт и равнищата на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на необходимия икономически продукт. От своя страна кривата на
относителната индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт* (curve of the relative individual total indispensable
utility of the indispensable economic product) RITIUip е множеството от точки на
съответствията между обемите на индивидуалния цялостен икономически
продукт и равнищата на относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт. Кривите RITEVip и RITIUip са
положително наклонени и са маркирани на фиг. 3 с точките H, EºqTW, C, U,
E'qTW и M.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Кривата RITEVip е графичен образ на функцията на относителната
индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически
продукт* (function of the relative individual total entire value of the indispensable
economic product) RITEVip(qe). Функцията RITEVip(qe) изразява зависимостта
между равнището на относителната индивидуална обща цялостна стойност на
необходимия икономически продукт RITEUip и обема на индивидуалния цялостен икономически продукт qe. От своя страна кривата RITIUip е графичен
образ на функцията на относителната индивидуална обща необходима
полезност на необходимия икономически продукт* (function of the relative
individual total indispensable utility of the indispensable economic product)
RITIUip(qe). Функцията RITIUip(qe) изразява зависимостта между равнището на
относителната индивидуална обща необходима полезност на необходимия
икономически продукт RITEIUip и обема на индивидуалния цялостен икономически продукт qe.
Величините на аргумента qe за кривите RITEVip и RITIUip и за функциите
RITEVip(qe) и RITIUip(qe) приемат значения от равнището на екзистенциалните
икономически продуктови способности qev до равнището на желаните (пълните) икономически продуктови способности q"v, т.е. qev < qe < q"v.
Тъждествена на кривите на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на необходимия икономически продукт RITEVip и на относителната
индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически
продукт RITIUip е кривата на относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт* (curve of the relative
individual total indispensable value of the entire economic product) RITIVep, т.е.
RITEVip ≡ RITIUip ≡ RITIVep.
Аналогично на това тъждествена на функциите на относителната индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт
RITEVip(qe) и на относителната индивидуална обща необходима полезност на
необходимия икономически продукт RITIUip(qe) е функцията на относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт* (function of the relative individual total indispensable value of the
entire economic product) RITIVep(qe), т.е.
RITEVip(qe) = RITIUip(qe) = RITIVep(qe).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6.2. Разновидности на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на необходимия икономически продукт и на относителната
индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт според областта на икономическа дееспособност, през
която преминават техните криви
В зависимост от това през коя област на икономическа дееспособност или
на икономическа недееспособност преминават и какви случаи на продуктивно
или на непродуктивно общоценностно икономическо поведение на индивида
отразяват кривата RITEVip на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на необходимия икономически продукт и кривата RITIUip на относителната индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт, последните се подразделят на няколко разновидности.
Първо, несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт и несингуларно минимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на
необходимия икономически продукт
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически
продукт*
(non-singular
minimally-non-productively-conditioned
relative
individual total entire value of the indispensable economic product) и несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт* (nonsingular minimally-non-productively-conditioned relative individual total
indispensable utility of the indispensable economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларно-минималната икономическа недееспособност
на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт
qe те са едновременно равни на несингуларно минимално-непродуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт.
На несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт, респ. на несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт, отговарят нарастваща отрицателна относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------което е същото, нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт RITEVsp.
Второ, продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт и продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт
Продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на необходимия икономически продукт* (productively-conditioned
relative individual total entire value of the indispensable economic product) и продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт* (productively-conditioned
relative individual total indispensable utility of the indispensable economic product)
са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в областта на икономическата дееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са
едновременно равни на продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт.
На продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на необходимия икономически продукт, респ. на продуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт, отговарят нулева или положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт RITSUep или, което е същото, нулева или положителна относителна
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp, и нулева или положителна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, нулева или положителна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трето, минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт и минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия
икономически продукт
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт*
(minimally-neutrally-productively-conditioned relative individual total entire value
of the indispensable economic product) и минимално-неутрално-продуктивнообусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия
икономически
продукт*
(minimally-neutrally-productivelyconditioned relative individual total indispensable utility of the indispensable
economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на минимално-неутралната
икономическа дееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са едновременно равни на минималнонеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт.
На минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт,
респ. на минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт,
отговарят нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp, и нулева относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото,
нулева относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт RITEVsp.
Четвърто, максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт и максимално-неутрално-продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт* (maximally-neutrally-productively-conditioned relative individual total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------entire value of the indispensable economic product) и максимално-неутралнопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт* (maximally-neutrallyproductively-conditioned relative individual total indispensable utility of the
indispensable economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на максималнонеутралната икономическа дееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са едновременно равни на
максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт.
На максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт,
респ. на максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт,
отговарят нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp, и нулева относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото,
нулева относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт RITEVsp.
Пето, неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт и
неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
необходима полезност на необходимия икономически продукт
Неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна стойност на необходимия икономически продукт* (neutrallyproductively-conditioned relative individual total entire value of the indispensable
economic product) и неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт* (neutrally-productively-conditioned relative individual total indispensable
utility of the indispensable economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката
на минимално-неутралната или в точката на максимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния
икономически продукт qe те са едновременно равни на неутрално92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт.
На неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на необходимия икономически продукт, респ. на неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
полезност на необходимия икономически продукт, отговарят нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт RITSUep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща
цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и нулева
относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, нулева относителна индивидуална
обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Шесто, антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически
продукт и антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически
продукт
Антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт*
(antineutrally-productively-conditioned relative individual total entire value of the
indispensable economic product) и антинеутрално-продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия
икономически
продукт*
(antineutrally-productively-conditioned
relative
individual total indispensable utility of the indispensable economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически
продукт се намира в зоната на антинеутралната икономическа дееспособност
на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт
qe те са едновременно равни на антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт.
На антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт, респ. на антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт, отговарят положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния
икономически продукт RITSUep или, което е същото, положителна относител93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и положителна относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото,
положителна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Седмо, нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт
и нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща необходима полезност на необходимия икономически продукт
Нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт*
(increasing-productively-conditioned relative individual total entire value of the
indispensable economic product) и нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт* (increasing-productively-conditioned relative individual
total indispensable utility of the indispensable economic product) са налице, когато
съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност на индивида.
При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са едновременно равни на нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт.
На нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт, респ. на нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт, отговарят положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp, и положителна относителна индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, положителна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Осмо, спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт и
спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
необходима полезност на необходимия икономически продукт
Спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна стойност на необходимия икономически продукт* (decreasingproductively-conditioned relative individual total entire value of the indispensable
economic product) и спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт* (decreasing-productively-conditioned relative individual total indispensable
utility of the indispensable economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната
на спадащата икономическа дееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са едновременно равни на
спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт.
На спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на необходимия икономически продукт, респ. на спадащопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт, отговарят положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт RITSUep или, което е същото, положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и
положителна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, положителна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт RITEVsp.
Девето, променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт
и променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща необходима полезност на необходимия икономически продукт
Променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт* (variableproductively-conditioned relative individual total entire value of the indispensable
economic product) и променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически
95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт* (variable-productively-conditioned relative individual total indispensable
utility of the indispensable economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната
на нарастващата или в подзоната на спадащата икономическа дееспособност
на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт
qe те са едновременно равни на променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически
продукт.
На променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт, респ. на променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт, отговарят положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp, и положителна относителна индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, положителна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Десето, несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт и несингуларно максимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на
необходимия икономически продукт
Несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловена
относителна
индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически
продукт*
(non-singular
maximally-non-productively-conditioned
relative
individual total entire value of the indispensable economic product) и несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща необходима полезност на необходимия икономически продукт* (nonsingular maximally-non-productively-conditioned relative individual total
indispensable utility of the indispensable economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира
в зоната на несингуларно максималната икономическа недееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те
са едновременно равни на несингуларно-максимално-непродуктивно96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт.
На несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт, респ. на несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт, отговарят намаляваща отрицателна относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или,
което е същото, намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт RITEVsp.
Единадесето, несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт и несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт
Несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт* (nonsingular non-productively-conditioned relative individual total entire value of the
indispensable economic product) и несингуларно-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия
икономически продукт* (non-singular non-productively-conditioned relative
individual total indispensable utility of the indispensable economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически
продукт се намира в зоната на несингуларно-минималната или в зоната на несингуларно-максималната икономическа недееспособност на индивида. При
едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са едновременно равни на несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт.
На несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт, респ. на несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт, отговарят отри97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цателна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния
икономически продукт RITSUep или, което е същото, отрицателна относителна
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp, и отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, отрицателна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
6.3. Разновидности на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на необходимия икономически продукт и на относителната
индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт при достигане на максималната обща принадена полезност и максималната обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
Според това, дали се достига максималният размер на относителната индивидуална обща принадена полезност или максималният размер на относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт, могат да бъдат конституирани още две разновидности на относителната индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически
продукт и на относителната индивидуална обща необходима полезност на
необходимия икономически продукт.
Дванадесето,
максимално-принадено-полезностно
продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на
необходимия икономически продукт и максимално-принаденополезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт* (maximally-surplus-utilitiy-productively-conditioned relative
individual total entire value of the indispensable economic product) и максималнопринадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт*
(maximally-surplus-utility-productively-conditioned relative individual total
indispensable utility of the indispensable economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира
в точката на максимално-принадено-полезностната икономическа дееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически про98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт qe те са едновременно равни на максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност
на цялостния икономически продукт.
На максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически
продукт, респ. на максимално-принадено-полезностно продуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт, отговарят максималната относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep(max) или, което е същото, максималната относителна индивидуална
обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp(max),
и положителна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
RITEVsp.
Тринадесето,
максимално-принадено-стойностно
продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на
необходимия икономически продукт и максимално-принаденостойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт
Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт* (maximally-surplus-valueu-productively-conditioned relative
individual total entire value of the indispensable economic product) и максималнопринадено-стойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт*
(maximally-surplus-value-productively-conditioned relative individual total
indispensable utility of the indispensable economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира
в точката на максимално-принадено-стойностната икономическа дееспособност на индивида. При едно и също значение на цялостния икономически продукт qe те са едновременно равни на максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима стойност
на цялостния икономически продукт.
На максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически
99

1435

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт,
респ.
на
максимално-принадено-стойностно
продуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт, отговарят положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep или, което е същото, положителна относителна индивидуална обща
цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, и максимална относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep(max) или, което е същото, максимална индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
RITEVsp(max).
7. Криви на относителната индивидуална обща принадена полезност
на цялостния икономически продукт и на относителната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
7.1. Криви и функции на относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт и на относителната
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност
на цялостния икономически продукт (curve of the relative individual total
surplus utility of the entire economic product) RITSUep (фиг. 3 от предходната
глава) е множеството от точки на съответствията между обемите на индивидуалния цялостен икономически продукт и равнищата на неговата относителна
индивидуална обща принадена полезност. От своя страна кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт (curve of the relative individual total entire utility of the surplus
economic product) RITEUsp е множеството от точки на съответствията между
обемите на индивидуалния цялостен икономически продукт и равнищата на
относителната индивидуална обща цялостна полезност на съответствуващия
му принаден икономически продукт. Кривите RITSUep и RITEUsp са тъждествени по форма и затова се разглеждат едновременно. Те са маркирани на фиг.
3 с точките L, qº, D, W, q' и P.
Функцията на относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт* (function of the relative individual
total surplus utility of the entire economic product) RITSUep(qe) изразява зависимостта между равнището на относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep и обема на индивидуал100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния цялостен икономически продукт qe, където кривата RITSUep е графичен
образ на функцията RITSUep(qe). От своя страна функцията на относителната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (function of the relative individual total entire utility of the surplus
economic product) RITEUsp(qe) изразява зависимостта между равнището на относителната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp и обема на индивидуалния цялостен икономически
продукт qe, където кривата RITEUsp е графичен образ на функцията
RITEUsp(qe).
Величините на аргумента qe за кривите RITSUep и RITEUsp и за функциите RITSUep(qe) и RITEUsp(qe) приемат значения от равнището на екзистенциалните икономически продуктови потребности qeu до равнището на желаните
(пълните) икономически продуктови способности q"v, т.е. qeu < qe < q"v.
7.2. Разновидности на относителната индивидуална обща принадена
полезност на цялостния икономически продукт и на относителната
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт според областта на икономическа дееспособност, през която преминава нейната крива
В зависимост от това през коя област или зона на икономическа дееспособност, или на икономическа недееспособност преминават и какви случаи на
продуктивно или на непродуктивно общоценностно икономическо поведение
на индивида отразяват кривите RITSUep на относителната индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт и RITEUsp на относителната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт, изразяваните от тях величини се подразделят на няколко разновидности. Те са следните:
Първо, несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт и несингуларно минимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на
принадения икономически продукт
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт* (non-singular minimally-non-productively-conditioned relative individual
total surplus utility of the entire economic product) и несингуларно минималнонепродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна по101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лезност на принадения икономически продукт* (non-singular minimally-nonproductively-conditioned relative individual total entire utility of the surplus
economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларноминималната икономическа недееспособност на индивида. Следователно тук
RITSUep(qeu) ≤ RITSUep < RITSUep(qº),
респ.
RITEUsp(qeu) ≤ RITEUsp < RITEUsp(qº).
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RTSUep, респ. несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp, е равна (при едно и също значение на qe) на разликата между
по-малката по размер несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep и по-голямата по размер несингуларно минималнонепродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITSUep(qe) = RITEUsp(qe) = RITEUep(qe) – RITEVep(qe) < 0,
където
RITEUep(qe) < RITEVep(qe) (qeu ≤ qe < qº).
Тук се индуцира нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна
полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Второ, продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт и продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
Продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена
полезност на цялостния икономически продукт* (productively-conditioned
relative individual total surplus utility of the entire economic product) и продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност
на принадения икономически продукт* (productively-conditioned relative
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------individual total entire utility of the surplus economic product) са налице, когато
съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се
намира в областта на икономическата дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSUep = RITSUep(qe),
респ.
RITEUsp = RITEUsp(qe),
където qº ≤ qe ≤ q'.
Продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена
полезност на цялостния икономически продукт RITSUep, респ. продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, е равна (при едно и също значение на
qe) на разликата между еднаквата или по-голямата по размер продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния
икономически продукт RITEUep и еднаквата или по-малката по размер продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITSUep(qe) = RITEUsp(qe) = RITEUep(qe) – RITEVep(qe) ≥ 0,
където
RITEUep(qe) ≥ RITEVep(qe) (qº ≤ qe ≤ q').
Тук се индуцира нулева или положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, нулева или положителна относителна индивидуална обща цялостна
полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Трето, минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт и минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт*
(minimally-neutrally-productively-conditioned relative individual total surplus
utility of the entire economic product) и минимално-неутрално-продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на при103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------надения икономически продукт* (minimally-neutrally-productively-conditioned
relative individual total entire utility of the surplus economic product) са налице,
когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт
qe се намира в точката qº на минимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSUep = RITSUep(qº), респ. RITEUsp = RITEUsp(qº).
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep, респ. минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp, е равна (при едно и също значение на qe = qº) на разликата между
еднаквите по размер минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически
продукт RITEUep и минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITSUep(qº) = RITEUsp(qº) = RITEUep(qº) – RITEVep(qº) = 0,
където
RITEUep(qº) = RITEVep(qº).
Тук се индуцира нулева относителна индивидуална обща принадена полезност
на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Четвърто, максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт и максимално-неутрално-продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения
икономически продукт
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт* (maximally-neutrally-productively-conditioned relative individual total
surplus utility of the entire economic product) и максимално-неутралнопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (maximally-neutrallyproductively-conditioned relative individual total entire utility of the surplus
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в точката q' на максималнонеутралната икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSUep = RITSUep(q'), респ. RITEUsp = RITEUsp(q').
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep, респ. максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp, е равна (при едно и също значение на qe = q') на разликата между
еднаквите по размер максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически
продукт RITEUep и максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITSUep(q') = RITEUsp(q') = RITEUep(q') – RITEVep(q') = 0,
където RTEUep(q') = RTEVep(q'). Тук се индуцира нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Пето, неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт и неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна полезност на принадения икономически продукт
Неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт* (neutrallyproductively-conditioned relative individual total surplus utility of the entire
economic product) и неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (neutrally-productively-conditioned relative individual total entire utility of
the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в точката qº на минимално-неутралната или в точката q' на максимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSUep = RITSUep(qº), респ. RITEUsp = RITEUsp(qº),
или
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITSUep = RITSUep(q'), респ. RITEUsp = RITEUsp(q').
Неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep, респ. неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, е равна (при едно и
също значение на qe = qº или qe = q') на разликата между еднаквите по размер
минимално (респ. максимално) -неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически
продукт RITEUep и минимално (респ. максимално) -неутрално-продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния
икономически продукт RITEVep, т.е.
RITSUep(qº) = RITEUsp(qº) = RITEUep(qº) – RITEVep(qº) = 0,
където RITEUep(qº) = RITEVep(qº), или
RITSUep(q') = RITEUsp(q') = RITEUep(q') – RITEVep(q') = 0,
където RITEUep(qº) = RITEVep(qº), респ. RITEUep(q') = RITEVep(q'). Тук се индуцира нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp.
Шесто, антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт и антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
Антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт*
(antineutrally-productively-conditioned relative individual total surplus utility of the
entire economic product) и антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (antineutrally-productively-conditioned relative individual total
entire utility of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната
на антинеутралната икономическа дееспособност на индивида. Следователно
тук
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITSUep = RITSUep(qe), респ. RITEUsp = RITEUsp(qe),
където qº < qe < q'.
Антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep, респ.
антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, е равна
(при едно и също значение на qe) на разликата между по-голямата по размер
антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep и по-малката
по размер антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITSUep(qe) = RITEUsp(qe) = RITEUep(qe) – RITEVep(qe) > 0,
където
RITEUep(qe) > RITEVep(qe) (qº < qe < q').
Тук се индуцира положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Седмо, нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
и нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
Нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт* (increasingproductively-conditioned relative individual total surplus utility of the entire
economic product) и нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (increasing-productively-conditioned relative individual total entire utility of
the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSUep = RITSUep(qe), респ. RITEUsp = RITEUsp(qe),
където qº < qe < q*MW.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep, респ. нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, е равна (при едно
и също значение на qe) на разликата между по-голямата по размер нарастващопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност
на цялостния икономически продукт RITEUep и по-малката по размер нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITSUep(qe) = RITEUsp(qe) = RITEUep(qe) – RITEVep(qe) > 0,
където
RITEUep(qe) > RITEVep(qe) (qº < qe < q*MW).
Тук се индуцира нарастваща положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, нарастваща положителна относителна индивидуална обща цялостна
полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Осмо, спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт и
спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна полезност на принадения икономически продукт
Спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт* (decreasingproductively-conditioned relative individual total surplus utility of the entire
economic product) и спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (decreasing-productively-conditioned relative individual total entire utility of
the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в подзоната на спадащата
икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSUep = RITSUep(qe), респ. RITEUsp = RITEUsp(qe),
където q*MW < qe < q'.
Спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep, респ. спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, е равна (при едно и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------също значение на qe) на разликата между по-голямата по размер спадащопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност
на цялостния икономически продукт RITEUep и по-малката по размер спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITSUep(qe) = RITEUsp(qe) = RITEUep(qe) – RITEVep(qe) > 0,
където
RITEUep(qe) > RITEVep(qe) (q*MW < qe < q').
Тук се индуцира намаляваща положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, намаляваща положителна относителна индивидуална обща цялостна
полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Девето, максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния
икономически продукт и максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт* (maximally-surplus-value-productively-conditioned relative
individual total surplus utility of the entire economic product) и максималнопринадено-стойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт*
(maximally-surplus-value-productively-conditioned relative individual total entire
utility of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им
индивидуален цялостен икономически продукт qe е равен на величината V, при
която относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния
икономически продукт RITSVep е възможно най-голямата, т.е. е максималната
[т.е., когато RITSVep(V) = RITSVep(max)]. Следователно тук
RITSUep = RITSUep(V), респ. RITEUsp = RITEUsp(V).
Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт RITSUep е частен случай на спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт (когато qe = V), респ. максимално-принадено-стойностно продуктив109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на
принадения икономически продукт RITEUsp е частен случай на спадащопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт (когато qe = V).
Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт RITSUep, респ. максимално-принадено-стойностно продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, е равна (при едно и също значение на
qe) на разликата между по-голямата по размер максимално-принаденостойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep и по-малката по
размер максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITSUep(V) = RITEUsp(V) = RITEUep(V) – RITEVep(V) > 0,
където
RITEUep(V) > RITEVep(V).
Разликата RITEUep(V) – RITEVep(V) е равна на дължината на отсечката TS. Тук
се индуцира положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep [равна на максималната относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep(V) = RTSVep(max)] или, което е същото, положителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp [равна на максималната относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp(V) = RITEVsp(max)].
Значенията RITSVep(max) = RITEVsp(max) са равни на дължината на отсечката
VW (от своя страна равна на дължината на отсечката TS, където VW = TS =
UT).
Десето, променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
и спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна полезност на принадения икономически продукт
Променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт* (variable110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------productively-conditioned relative individual total surplus utility of the entire
economic product) и променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (variable-productively-conditioned relative individual total entire utility of
the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност на индивида или в подзоната на спадащата
икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSUep = RITSUep(qe), респ. RITEUsp = RITEUsp(qe),
където
qº < qe < q*MW или q*MW < qe < q'.
Променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep е общо понятие за нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт или спадащопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт. От своя страна променливопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp е общо понятие за нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт или спадащо-продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт.
Променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep, респ. променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, е равна (при едно и
също значение на qe) на разликата между по-голямата по размер променливопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност
на цялостния икономически продукт RITEUep и по-малката по размер променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITSUep(qe) = RITEUsp(qe) = RITEUep(qe) – RITEVep(qe) > 0,
където
RITEUep(qe) > RITEVep(qe) (qº < qe < q*MW; q*MW < qe < q').
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тук се индуцира променлива положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, променлива положителна относителна индивидуална обща цялостна
полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Единадесето, несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния
икономически продукт и несингуларно максимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на
принадения икономически продукт
Несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продуктv (non-singular maximally-non-productively-conditioned relative individual
total surplus utility of the entire economic product) и несингуларно максималнонепродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (non-singular maximally-nonproductively-conditioned relative individual total entire utility of the surplus
economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларномаксималната икономическа недееспособност на индивида. Следователно тук
RITSUpe(q') > RITSUep ≥ RITSUep(q"v),
респ.
RITEUsp(q') > RITEUsp ≥ RITEUsp(q"v).
Несингуларно максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep, респ. несингуларно максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp, е равна (при едно и също значение на qe) на разликата между
по-малката по размер несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep и по-голямата по размер несингуларно максималнонепродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITSUep(qe) = RITEUsp(qe) = RITEUep(qe) – RITEVep(qe) < 0,
където
RITEUep(qe) < RITEVep(qe) (q' > qe ≥ q"v).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тук се индуцира намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което
е същото, намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна
полезност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Дванадесето, несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт и несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт
Несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт* (nonsingular-non-productively-conditioned relative individual total surplus utility of the
entire economic product) и несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (non-singular-non-productively-conditioned relative individual
total entire utility of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларно-минималната или в зоната на несингуларно-максималната
икономическа недееспособност на индивида. Следователно тук
RITSUep(qeu) ≤ RITSUep < RITSUep(qº),
респ.
RITEUsp(qeu) ≤ RITEUsp < RITEUsp(qº),
или
RITSUep(q') > RITSUep ≥ RITSUep(q"v),
респ.
RITEUsp(q') > RITEUsp ≥ RITEUsp(q"v).
Несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RTSUep е общо понятие за несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт или несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт. От своя страна несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp е общо понятие за несингуларно минимално-непродуктивно113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт или несингуларно максимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт.
Несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep, респ.
несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, е равна
(при едно и също значение на qe) на разликата между по-малката по размер несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт RITEUep и по-голямата
по размер несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep, т.е.
RITSUep(qe) = RITEUsp(qe) = RITEUep(qe) – RITEVep(qe) < 0,
където
RITEUep(qe) < RITEVep(qe) (qeu ≤ qe < qº; q' > qe ≥ q"v).
Тук се индуцира отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения
икономически продукт RITEUsp.
7.3. Разновидности на относителната индивидуална обща принадена
полезност на цялостния икономически продукт и на относителната
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт според алгебричната им величина
В зависимост от съотношението между относителната индивидуална обща
цялостна полезност и относителната индивидуална обща цялостна стойност на
цялостния икономически продукт относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт и относителната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт се подразделят на отрицателни, нулеви и положителни.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност
на цялостния икономически продукт и отрицателна относителна
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт
Отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност
на цялостния икономически продукт* (negative relative individual total
surplus utility of the entire economic product) и отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (negative relative individual total entire utility of the surplus economic
product) се формират, когато относителната индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт е по-малка от относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт, т.е.
когато индивидуалният цялостен икономически продукт е непродуктивен. Поконкретно относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт и относителната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт са отрицателни:
първо, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е несингуларно минимално-непродуктивен, т.е. когато qe приема значения от екзистенциалните икономически продуктови потребности qeu включително до
нормалните икономически продуктови потребности qºu = qº, респ. до нормалните икономически продуктови способности qºv = qº, без да е равен на последните; това е случай на нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт*
(increasing negative relative individual total surplus utility of the entire economic
product) и нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (increasing
negative relative individual total entire utility of the surplus economic product);
второ, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е несингуларно максимално-непродуктивен, т.е. когато qe приема значения от разумните икономически продуктови потребности q'u = q', респ. от разумните
икономически продуктови способности q'v = q', без да ги включва, до желаните
(пълните) икономически продуктови способности q"v; това е случай на намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт* (decreasing negative relative
individual total surplus utility of the entire economic product) и намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна полезност на при-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------надения икономически продукт* (decreasing negative relative individual total
surplus entire utility of the surplus economic product).
Нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт и нулева относителна индивидуална
обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
Нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт* (zero relative individual total surplus utility of
the entire economic product) и нулева относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (zero negative
relative individual total entire utility of the surplus economic product) се формират,
когато относителната индивидуална обща цялостна полезност на цялостния
икономически продукт е равна на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт, т.е. когато индивидуалният цялостен икономически продукт е неутрално продуктивен. По-конкретно относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт и относителната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт са нулеви:
първо, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е минимално-неутрално-продуктивен, т.е. когато qe е равен на нормалните икономически продуктови потребности qºu = qº, респ. на нормалните икономически
продуктови способности qºv = qº;
второ, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е максимално-неутрално-продуктивен, т.е. когато qe е равен на разумните икономически продуктови потребности q'u = q', респ. на разумните икономически продуктови способности q'v = q'.
Положителна относителна индивидуална обща принадена полезност
на цялостния икономически продукт и положителна относителна
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт
Положителна относителна индивидуална обща принадена полезност
на цялостния икономически продукт* (positive relative individual total surplus
utility of the entire economic product) и положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт*
(positive relative individual total entire utility of the surplus economic product) се
формират, когато относителната индивидуална обща цялостна полезност на
цялостния икономически продукт е по-голяма от относителната индивидуална
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт, т.е. когато индивидуалният цялостен икономически продукт е антинеутрално продуктивен.
Това е случай, при който индивидуалният цялостен икономически продукт qe
има значения, по-големи от нормалните икономически продуктови потребности qºu = qº, респ. от нормалните икономически продуктови способности qºv =
qº, и по-малки от разумните икономически продуктови потребности q'u = q',
респ. от разумните икономически продуктови способности q'v = q'. Положителната относителна индивидуална обща принадена полезност на цялостния
икономически продукт и положителната относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт се подразделят на:
първо, максимална положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт* (maximal
positive relative individual total surplus utility of the entire economic product) и
максимална положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (maximal positive relative
individual total entire utility of the surplus economic product) – когато положителната разлика между относителната индивидуална обща цялостна полезност и
относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт е най-голяма (тя е равна на дължината на отсечката YZ); това
положение се реализира, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е равен на q*MW; посоченият максимум е равен на дължината на отсечката q*MWD = YZ.
второ, нарастваща положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт* (increasing
positive relative individual total surplus utility of the entire economic product) и нарастваща положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (increasing positive relative
individual total entire utility of the surplus economic product) – когато положителната разлика между относителната индивидуална обща цялостна полезност и
относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт е нарастваща; това положение се реализира, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe има значения, по-големи от нормалните икономически продуктови потребности qºu = qº, респ. от нормалните
икономически продуктови способности qºv = qº, и по-малки от q*MW;
трето, намаляваща положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт* (decreasing
positive relative individual total surplus utility of the entire economic product) и на117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растваща положителна относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт* (decreasing positive relative
individual total entire utility of the surplus economic product) - когато положителната разлика между относителната индивидуална обща цялостна полезност и
относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт е намаляваща; това положение се реализира, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe има значения, по-големи от q*MW, и
по-малки от разумните икономически продуктови потребности q'u = q', респ. от
разумните икономически продуктови способности q'v = q'.
8. Криви на относителната индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт и на относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
Следващата стъпка в този анализ е изясняването на особеностите и структурата на кривите на относителната индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт и на относителната индивидуална обща
цялостна стойност на принадения икономически продукт.
8.1. Криви и функции на относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и на относителната
индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
родукт
Кривата на относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт (curve of the relative individual total surplus value
of the entire economic product) RITSVep (фиг. 3 от предходната глава) е множеството от точки на съответствията между обемите на индивидуалния цялостен
икономически продукт и равнищата на неговата относителна индивидуална
обща принадена стойност. От своя страна кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт*
(curve of the relative individual total entire value of the surplus economic product)
RITEVsp е множеството от точки на съответствията между обемите на индивидуалния цялостен икономически продукт и равнищата на относителната индивидуална обща цялостна стойност на съответствуващия му принаден икономически продукт. Кривите RITSVep и RITEVsp са тъждествени по форма и затова се разглеждат едновременно. Те са маркирани на фиг. 3 с точките G, qº, E,
W, q' и R.
Функцията на относителната индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт* (function of the relative
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------individual total surplus value of the entire economic product) RITSVep(qe) изразява
зависимостта между равнището на относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep и обема на индивидуалния цялостен икономически продукт qe, където кривата RITSVep е графичен образ на функцията RITSVep(qe). От своя страна функцията на относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт* (function of the relative individual total entire value of the
surplus economic product) RITEVsp(qe) изразява зависимостта между равнището
на относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp и обема на индивидуалния цялостен икономически продукт qe, където кривата RITEVsp е графичен образ на функцията
RITEVsp(qe).
Величините на аргумента qe за кривите RITSVep и RITEVsp и за функциите RITSVep(qe) и RITEVsp(qe) приемат значения от равнището на екзистенциалните икономически продуктови потребности qeu до равнището на желаните
(пълните) икономически продуктови способности q"v, т.е. qeu < qe < q"v.
8.2. Разновидности на относителната индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт и на относителната
индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт според областта на икономическа дееспособност, през която
преминава нейната крива
В зависимост от това през коя област или зона на икономическа дееспособност или на икономическа недееспособност преминават и какви случаи на
продуктивно или на непродуктивно общоценностно икономическо поведение
на индивида отразяват кривите RITSVep на относителната индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт и RITEVsp на относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт, изразяваните от тях величини се подразделят на няколко разновидности.
Първо, несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и несингуларно минимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на
принадения икономически продукт
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически про119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт* (non-singular minimally-non-productively-conditioned relative individual
total surplus value of the entire economic product) и несингуларно минималнонепродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт* (non-singular minimallynon-productively-conditioned relative individual total entire value of the surplus
economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларноминималната икономическа недееспособност на индивида. Следователно тук
RITSVep(qeu) ≤ RITSVep < RITSVep(qº),
респ.
RITEVsp(qeu) ≤ RITEVsp < RITEVsp(qº).
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
RITSVep, респ. несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт RITEVsp, е равна (при едно и също значение на qe) на разликата между
по-малката по размер несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и по-голямата по размер несингуларно минималнонепродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITSVep(qe) = RITEVsp(qe) = RITEVep(qe) – RITIVep(qe) < 0,
където
RITEVep(qe) < RITIVep(qe) (qeu ≤ qe < qº).
Тук се индуцира нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е
същото, нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Второ, продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт и продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт
Продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт* (productively-conditioned
relative individual total surplus value of the entire economic product) и продук120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност
на принадения икономически продукт* (productively-conditioned relative
individual total entire value of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на икономическата дееспособност на индивида. Следователно
тук RITSVep = RITSVep(qe), респ. RITEVsp = RITEVsp(qe), където qº ≤ qe ≤ q'.
Продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт RITSVep, респ. продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, е равна (при едно и също значение на qe)
на разликата между еднаквата или по-голямата по размер продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния
икономически продукт RITEVep и еднаквата или по-малката по размер продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на
цялостния икономически продукт RTIIVep, т.е.
RITSVep(qe) = RITEVsp(qe) = RITEVep(qe) – RITIVep(qe) ≥ 0,
където
RITEVep(qe) ≥ RITIVep(qe) (qº ≤ qe ≤ q').
Тук се индуцира нулева или положителна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е
същото, нулева или положителна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Трето, минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт и минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт*
(minimally-neutrally-productively-conditioned relative individual total surplus value
of the entire economic product) и минимално-неутрално-продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт* (minimally-neutrally-productively-conditioned
relative individual total entire value of the surplus economic product) са налице,
когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------qe се намира в точката qº на минимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSVep = RITSVep(qº), респ. RITEVsp = RITEVsp(qº).
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
RITSVep, респ. минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
RITEVsp, е равна (при едно и също значение на qe = qº) на разликата между
еднаквите по размер минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
RITIVep, т.е.
RITSVep(qº) = RITEVsp(qº) = RITEVep(qº) – RITIVep(qº) = 0,
където
RITEVep(qº) = RITIVep(qº).
Тук се индуцира нулева относителна индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Четвърто, максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и максимално-неутрално-продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт*
(maximally-neutrally-productively-conditioned relative individual total surplus
value of the entire economic product) и максимално-неутрално-продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт* (maximally-neutrally-productively-conditioned
relative individual total entire value of the surplus economic product) са налице,
когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт
qe се намира в точката q' на максимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITSVep = RITSVep(q'), респ. RITEVsp = RITEVsp(q').
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
RITSVep, респ. максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
RITEVsp, е равна (при едно и също значение на qe = q') на разликата между
еднаквите по размер максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт
RITIVep, т.е.
RITSVep(q') = RITEVsp(q') = RITEVep(q') – RITIVep(q') = 0,
където
RITEVep(q') = RITIVep(q').
Тук се индуцира нулева относителна индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Пето, неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна стойност на принадения икономически продукт
Неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт* (neutrallyproductively-conditioned relative individual total surplus value of the entire
economic product) и неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт*
(neutrally-productively-conditioned relative individual total entire value of the
surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в точката qº на минималнонеутралната или в точката q' на минимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Следователно, тук
RITSVep = RITSVep(qº), респ. RITEVsp = RITEVsp(qº),
или
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITSVep = RITSVep(q'), респ. RITEVsp = RITEVsp(q').
Неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep, респ. неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, е равна (при едно и
също значение на qe = qº или qe = q') на разликата между еднаквите по размер
минимално (респ. максимално) -неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и минимално (респ. максимално) -неутрално-продуктивнообусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITSVep(qº) = RITEVsp(qº) = RITEVep(qº) – RITIVep(qº) = 0,
където
RITEVep(qº) = RITIVep(qº),
или
RITSVep(q') = RITEVsp(q') = RITEVep(q') – RITIVep(q') = 0,
където
RITEVep(qº) = RITIVep(qº), респ. RITEVep(q') = RITIVep(q').
Тук се индуцира нулева относителна индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Шесто, антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
Антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт*
(antineutrally-productively-conditioned relative individual total surplus value of the
entire economic product) и антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт* (antineutrally-productively-conditioned relative individual total
entire value of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващи124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на
антинеутралната икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSVep = RITSVep(qe), респ. RITEVsp = RITEVsp(qe),
където qº < qe < q'.
Антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep, респ.
антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, е равна
(при едно и също значение на qe) на разликата между по-голямата по размер
антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и по-малката по
размер антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITSVep(qe) = RITEVsp(qe) = RITEVep(qe) – RITIVep(qe) > 0,
където
RITEVep(qe) > RITIVep(qe) (qº < qe < q').
Тук се индуцира положителна относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото,
положителна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Седмо, нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
и нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
Нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт* (increasingproductively-conditioned relative individual total surplus value of the entire
economic product) и нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт* (increasing-productively-conditioned relative individual total entire value of
the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSVep = RITSVep(qe), респ. RITEVsp = RITEVsp(qe),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където qº < qe < q*MW.
Нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep, респ. нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, е равна (при едно
и също значение на qe) на разликата между по-голямата по размер нарастващопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност
на цялостния икономически продукт RITEVep и по-малката по размер нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITSVep(qe) = RITEVsp(qe) = RITEVep(qe) – RITIVep(qe) > 0,
където
RITEVep(qe) > RITIVep(qe) (qº < qe < q*MW).
Тук се индуцира нарастваща положителна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е
същото, нарастваща положителна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Осмо, максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния
икономически продукт и максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт* (maximally-surplus-utility-productively-conditioned relative
individual total surplus value of the entire economic product) и максималнопринадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт*
(maximally-surplus-utility-productively-conditioned relative individual total entire
value of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им
индивидуален цялостен икономически продукт qe е равен на величината q*MW,
при която относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep е възможно най-голямата, т.е. е максималната [т.е., когато RITSUep(q*MW) = RITSUep(max)], респ. при която относителната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт RITEUsp, е възможно най-голямата, т.е. е максималната [т.е., когато
RITEUsp(q*MW) = RITEUsp(max)]. Следователно тук
RITSVep = RITSVep(q*MW), респ. RITEVsp = RITEVsp(q*MW).
Важно е обстоятелството, че максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep(q*MW), респ. максимално-принаденополезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp(q*MW), са помалки от максималната относителна индивидуална обща принадена полезност
на цялостния икономически продукт RITSUep(max), респ. от максималната относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp(max), т.е.
RITSVep(q*MW) < RITSUep(max), респ. RITEVsp(q*MW) < RITEUsp(max).
Разликата помежду им
RITSUep(max) – RTSVep(q*MW), респ. RITEUsp(max)- RITEVsp(q*MW),
която е дължината на отсечката ED, равна на дължината на отсечката q*MWE,
представлява максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената
относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp.
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт RITSVep(q*MW) е частен случай на нарастващо-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт (когато qe = q*MWq*), респ. максимално-принаденополезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp(q*MW) е частен
случай на нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на принадения икономически продукт (когато qe =
q*MW).
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт RITSVep(q*MW), респ. максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp(q*MW), е равна (при едно и също значение на qe) на разликата между по-голямата по размер максимално127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEUep(q*MW) и
по-малката по размер максимално-принадено-полезностно продуктивнообусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep(q*MW), т.е.
RITSVep(q*MW) = RITEVsp(q*MW) = RITEVep(q*MW) – RITIVep(q*MW) > 0,
където RITEVep(q*MW) > RITIVep(q*MW). Разликата RITEVep(q*MW) –
RITIVep(q*MW) е равна на дължината на отсечката CY. Тук се индуцира положителна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния
икономически продукт RITSVep или, което е същото, положителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp,
където CY = q*MWE.
Девето, спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и
спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна стойност на принадения икономически продукт
Спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт* (decreasingproductively-conditioned relative individual total surplus value of the entire
economic product) и спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт*
(decreasing-productively-conditioned relative individual total entire value of the
surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в подзоната на спадащата
икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSVep = RITSVep(qe), респ. RITEVsp = RITEVsp(qe), където q*MW < qe < q'.
Спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep, респ. спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, е равна (при едно и
също значение на qe) на разликата между по-голямата по размер спадащопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност
на цялостния икономически продукт RITEVep и по-малката по размер спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITSVep(qe) = RITEVsp(qe) = RITEVep(qe) – RITIVep(qe) > 0,
където
RITEVep(qe) > RITIVep(qe) (q*MW < qe < q').
Тук се индуцира намаляваща положителна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е
същото, намаляваща положителна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Десето, променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
и спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
цялостна стойност на принадения икономически продукт
Променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт* (variableproductively-conditioned relative individual total surplus value of the entire
economic product) и променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт* (variable-productively-conditioned relative individual total entire value of
the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност на индивида или в подзоната на спадащата
икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSVep = RITSVep(qe), респ. RITEVsp = RITEVsp(qe),
където
qº < qe < q*MW или q*MW < qe < q'.
Променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep е общо понятие за нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт или спадащопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт. От своя страна променливопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp е общо понятие за
нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт или спадащо-продуктивно129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт.
Променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep, респ. променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, е равна (при едно и
също значение на qe) на разликата между по-голямата по размер променливопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност
на цялостния икономически продукт RITEVep и по-малката по размер променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITSVep(qe) = RITEVsp(qe) = RITEVep(qe) – RITIVep(qe) > 0,
където
RITEVep(qe) > RITIVep(qe) (qº < qe < q*MW; q*MW < qe < q').
Тук се индуцира променлива положителна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSUep или, което е
същото, променлива положителна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEUsp.
Единадесето, несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния
икономически продукт и несингуларно максимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на
принадения икономически продукт
Несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт* (non-singular maximally-non-productively-conditioned relative individual
total surplus value of the entire economic product) и несингуларно максималнонепродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт* (non-singular maximallynon-productively-conditioned relative individual total entire valueutility of the
surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларномаксималната икономическа недееспособност на индивида. Следователно тук
RITSVep(q') > RITSVep ≥ RITSVep(q"v),
респ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITEVsp(q') > RITEVsp ≥ RITEVsp(q"v).
Несингуларно максимално-непродуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
RITSVep, респ. несингуларно максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт RITEVsp, е равна (при едно и също значение на qe) на разликата между
по-малката по размер несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и по-голямата по размер несингуларно максималнонепродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт RITIVep, т.е.
RITSVep(qe) = RITEVsp(qe) = RITEVep(qe) – RITIVep(qe) < 0,
където
RITEVep(qe) < RITIVep(qe) (q' > qe ≥ q"v).
Тук се индуцира намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е
същото, намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
Дванадесето, несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт и несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт
Несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт* (nonsingular-non-productively-conditioned relative individual total surplus value of the
entire economic product) и несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт* (non-singular-non-productively-conditioned relative individual
total entire value of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларно-минималната или в зоната на несингуларно-максималната
икономическа недееспособност на индивида. Следователно тук
RITSVep(qeu) ≤ RITSVep < RITSVep(qº),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------респ.
RITEVsp(qeu) ≤ RITEVsp < RITEVsp(qº),
или
RITSVep(q') > RITSVep ≥ RITSVep(q"v),
респ.
RITEVsp(q') > RITEVsp ≥ RITEVsp(q"v).
Несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep е общо понятие за несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт или несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт. От своя страна несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
RITEVsp е общо понятие за несингуларно минимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт или несингуларно максимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт.
Несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт RITSVep, респ.
несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, е равна
(при едно и също значение на qe) на разликата между по-малката по размер несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и по-голямата
по размер несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep,
т.е.
RITSVep(qe) = RITEVsp(qe) = RITEVep(qe) – RITIVep(qe) < 0,
където
RITEVep(qe) < RITIVep(qe) (qeu ≤ qe < qº; q' > qe ≥ q"v).
Тук се индуцира отрицателна относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт RITSVep или, което е същото,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отрицателна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp.
8.3. Разновидности на относителната индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт и на относителната
индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт според алгебричната им величина
В зависимост от съотношението между относителната индивидуална обща
цялостна стойност и относителната индивидуална обща необходима стойност
на цялостния икономически продукт относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт се
подразделят на отрицателни, нулеви и положителни.
Отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт и отрицателна относителна
индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт
Отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт* (negative relative individual total
surplus value of the entire economic product) и отрицателна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт* (negative relative individual total entire value of the surplus economic
product) се формират, когато относителната индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт е по-малка от относителната
индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт, т.е. когато индивидуалният цялостен икономически продукт е непродуктивен. По-конкретно относителната индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт и относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт са отрицателни:
първо, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е несингуларно минимално-непродуктивен, т.е. когато qe приема значения от екзистенциалните икономически продуктови потребности qeu включително до
нормалните икономически продуктови потребности qºu = qº, респ. до нормалните икономически продуктови способности qºv = qº, без да е равен на последните; това е случай на нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт*
(increasing negative relative individual total surplus value of the entire economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------product) и нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт* (increasing
negative relative individual total entire value of the surplus economic product);
второ, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е несингуларно максимално-непродуктивен, т.е. когато qe приема значения от разумните икономически продуктови потребности q'u = q', респ. от разумните
икономически продуктови способности q'v = q', без да ги включва, до желаните
(пълните) икономически продуктови способности q"v; това е случай на намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт* (decreasing negative relative
individual total surplus value of the entire economic product) и намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт* (decreasing negative relative individual total
surplus entire value of the surplus economic product).
Нулева относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и нулева относителна индивидуална
обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
Нулева относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт* (zero relative individual total surplus value of
the entire economic product) и нулева относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт* (zero negative
relative individual total entire value of the surplus economic product) се формират,
когато относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния
икономически продукт е равна на относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт, т.е. когато индивидуалният цялостен икономически продукт е неутрално продуктивен. По-конкретно
относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и относителната индивидуална обща цялостна стойност на
принадения икономически продукт са нулеви:
първо, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е минимално-неутрално-продуктивен, т.е. когато qe е равен на нормалните икономически продуктови потребности qºu = qº, респ. на нормалните икономически
продуктови способности qºv = qº;
второ, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е максимално-неутрално-продуктивен, т.е. когато qe е равен на разумните икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески продуктови потребности q'u = q', респ. на разумните икономически продуктови способности q'v = q'.
Положителна относителна индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт и положителна относителна
индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт
Положителна относителна индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт* (positive relative individual total surplus
value of the entire economic product) и положителна относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт*
(positive relative individual total entire value of the surplus economic product) се
формират, когато относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт е по-голяма от относителната индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт, т.е. когато
индивидуалният цялостен икономически продукт е антинеутрално продуктивен. Това е случай, при който индивидуалният цялостен икономически продукт qe има значения, по-големи от нормалните икономически продуктови
потребности qºu = qº, респ. от нормалните икономически продуктови способности qºv = qº, и по-малки от разумните икономически продуктови потребности q'u = q', респ. от разумните икономически продуктови способности q'v = q'.
Положителната относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и положителната относителна индивидуална
обща цялостна стойност на принадения икономически продукт се подразделят
на:
първо, максимална положителна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт* (maximal
positive relative individual total surplus value of the entire economic product) и
максимална положителна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт* (maximal positive relative
individual total entire value of the surplus economic product) – когато положителната разлика между относителната индивидуална обща цялостна стойност и
относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт е най-голяма (тя е равна на дължината на отсечката UT, която от своя страна е равна на дължината на отсечката ST); това положение се
реализира, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е равен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на V; посоченият максимум е равен на дължината на отсечката VW, равна на
UT = ST.
второ, нарастваща положителна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт* (increasing
positive relative individual total surplus value of the entire economic product) и нарастваща положителна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт* (increasing positive relative
individual total entire value of the surplus economic product) – когато положителната разлика между относителната индивидуална обща цялостна стойност и
относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт е нарастваща; това положение се реализира, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe има значения, по-големи от нормалните икономически продуктови потребности qºu = qº, респ. от нормалните
икономически продуктови способности qºv = qº, и по-малки от V;
трето, намаляваща положителна относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт* (decreasing
positive relative individual total surplus value of the entire economic product) и намаляваща положителна относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт* (decreasing positive relative
individual total entire value of the surplus economic product) – когато положителната разлика между относителната индивидуална обща цялостна стойност и
относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт е намаляваща; това положение се реализира, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe има значения, по-големи от V, и
по-малки от разумните икономически продуктови потребности q'u = q', респ. от
разумните икономически продуктови способности q'v = q'.
9. Криви на относителната индивидуална обща принадена полезност
на необходимия икономически продукт и на относителната индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически
продукт
Кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност на
необходимия икономически продукт RITSUip и кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
RITIUsp са тъждествени, поради което тук се разглеждат едновременно.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------9.1. Криви и функции на относителната индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и на относителната индивидуална необходима полезност на принадения икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност
на необходимия икономически продукт (curve of the relative individual total
surplus utility of the indispensable economic product) RITSUip е множеството от
точки на съответствията между обемите на индивидуалния цялостен икономически продукт и равнищата на относителната индивидуална обща принадена
полезност на необходимия икономически продукт. От своя страна кривата на
относителната индивидуална обща необходима полезност на принадения
икономически продукт* (curve of the relative individual total indispensable
utility of the surplus economic product) RITIUsp е множеството от точки на съответствията между обемите на индивидуалния цялостен икономически продукт
и равнищата на относителна индивидуална обща необходима полезност на
принаден икономически продукт. Кривите RITSUip и RITIUsp са маркирани на
фиг. 3 с точките G, qº, E, W, q' и R.
Кривата RITSUip е графичен образ на функцията на относителната
индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически
продукт* (function of the relative individual total surplus utility of the
indispensable economic product) RITSUip(qe). Функцията RITSUip(qe) изразява
зависимостта между равнището на относителната индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт RITSUip и обема на индивидуалния цялостен икономически продукт qe. От своя страна кривата
RITIUsp е графичен образ на функцията на относителната индивидуална
обща необходима полезност на принадения икономически продукт*
(function of the relative individual total indispensable utility of the surplus economic
product) RITIUsp(qe). Функцията RITIUsp(qe) изразява зависимостта между равнището на относителната индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт RITIUsp и обема на индивидуалния цялостен
икономически продукт qe.
Величините на аргумента qe за кривите RITSUip и RITIUsp и за функциите
RITSUip(qe) и RITIUsp(qe) приемат значения от равнището на екзистенциалните
икономически продуктови потребности qeu до равнището на желаните (пълните) икономически продуктови способности q"v, т.е. qeu < qe < q"v.
Тъждествени на кривите на относителната индивидуална обща принадена
полезност на необходимия икономически продукт RITSUip и относителната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт RITIUsp са кривата на относителната индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт* (curve of the relative
individual total surplus value of the entire economic product) RITSVep и кривата
на относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт* (curve of the relative individual total entire value of the
surplus economic product) RITEVsp, т.е.
RITSUip ≡ RITIUsp ≡ RITSVep ≡ RITEVsp.
Аналогично на това тъждествена на функциите на относителната индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт
RITSUip(qe) и относителната индивидуална обща необходима полезност на
принадения икономически продукт RITIUsp(qe) са функцията на относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт* (function of the relative individual total surplus value of the entire
economic product) RITSVep(qe) и функцията на относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт*
(function of the relative individual total entire value of the surplus economic
product) RITEVsp(qe), т.е.
RITSUip(qe) = RITIUsp(qe) = RITSVep(qe) = RITEVsp(qe).
9.2. Разновидности на относителната индивидуална обща принадена
полезност на необходимия икономически продукт и на относителната
индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт според областта на икономическа дееспособност, през
която преминава техните криви
В зависимост от това през коя област на икономическа дееспособност или
на икономическа недееспособност преминават и какви случаи на продуктивно
или на непродуктивно общоценностно икономическо поведение на индивида
отразяват кривата RITSUip на относителната индивидуална обща принадена
полезност на необходимия икономически продукт и кривата RITIUsp на относителната индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт, последните се подразделят на няколко разновидности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първо, несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и несингуларно минимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на
принадения икономически продукт
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически
продукт*
(non-singular
minimally-non-productively-conditioned
relative
individual total surplus utility of the indispensable economic product) и несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (nonsingular minimally-non-productively-conditioned relative individual total
indispensable utility of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в
зоната на несингуларно-минималната икономическа недееспособност на индивида.
При едно и също значение на qe те са едновременно равни на разликата
между по-малката по размер несингуларно минимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния
икономически продукт RITEVep и по-голямата по размер несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep. Тук се индуцира
нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт RITSUip или, което е същото, нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща необходима полезност
на принадения икономически продукт RITIUsp.
Освен това, при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe, несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт са едновременно равни на несингуларно минимално-непродуктивнообусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и несингуларно минимално-непродуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Второ, продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
принадена полезност на необходимия икономически продукт и продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима
полезност на принадения икономически продукт
Продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена
полезност на необходимия икономически продукт* (productively-conditioned
relative individual total surplus utility of the indispensable economic product) и
продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (productively-conditioned
relative individual total indispensable utility of the surplus economic product) са
налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически
продукт се намира в областта на икономическата дееспособност на индивида.
При едно и също значение на qe те са едновременно равни на разликата
между равната или по-голямата по размер продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и равната или по-малката по размер продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep. Тук се индуцира нулева или положителна относителна
индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт RITSUip или, което е същото, нулева или положителна относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
RITIUsp.
Освен това, при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe, продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и продуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт са едновременно равни на продуктивнообусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трето, минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения
икономически продукт
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт*
(minimally-neutrally-productively-conditioned relative individual total surplus
utility of the indispensable economic product) и минимално-неутралнопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (minimally-neutrallyproductively-conditioned relative individual total indispensable utility of the surplus
economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на минимално-неутралната
икономическа дееспособност на индивида.
При едно и също значение на qe те са едновременно равни на разликата
между равните по размер минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически
продукт RITEVep и минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически
продукт RITIVep. Тук се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена полезност на необходимия икономически продукт RITSUip или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща необходима полезност
на принадения икономически продукт RITIUsp.
Освен това, при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe, минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и
минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща необходима полезност на принадения икономически продукт са едновременно равни на минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт и минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт.
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Четвърто, максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и максимално-неутрално-продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт* (maximally-neutrally-productively-conditioned relative individual total
surplus utility of the indispensable economic product) и максимално-неутралнопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (maximally-neutrallyproductively-conditioned relative individual total indispensable utility of the surplus
economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на максимално-неутралната
икономическа дееспособност на индивида.
При едно и също значение на qe те са едновременно равни на разликата
между равните по размер максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически
продукт RITEVep и максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически
продукт RITIVep. Тук се индуцира нулева относителна индивидуална обща
принадена полезност на необходимия икономически продукт RITSUip или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща необходима полезност
на принадения икономически продукт RITIUsp.
Освен това, при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и
максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща необходима полезност на принадения икономически продукт са едновременно равни на максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически
продукт и максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт.
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пето, неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и
неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
необходима полезност на принадения икономически продукт
Неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт* (neutrallyproductively-conditioned relative individual total surplus utility of the indispensable
economic product) и неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (neutrally-productively-conditioned relative individual total indispensable
utility of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им
индивидуален цялостен икономически продукт се намира в точката на минимално-неутралната или в точката на максимално-неутралната икономическа
дееспособност на индивида.
При едно и също значение на qe те са едновременно равни на разликата
между равните по размер неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
RITEVep и неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep. Тук се
индуцира нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт RITSUip или, което е същото, нулева относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт RITIUsp.
Освен това, при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe, неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и неутралнопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт са едновременно равни на неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт и неутрално-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт.
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Шесто, антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически
продукт и антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически
продукт
Антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена полезност на необходимия икономически продукт*
(antineutrally-productively-conditioned relative individual total surplus utility of the
indispensable economic product) и антинеутрално-продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения
икономически
продукт*
(antineutrally-productively-conditioned
relative
individual total indispensable utility of the surplus economic product) са налице,
когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт
се намира в зоната на антинеутралната икономическа дееспособност на индивида.
При едно и също значение на qe те са едновременно равни на разликата
между по-голямата по размер антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и по-малката по размер антинеутрално-продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep. Тук се индуцира положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт
RITSUip или, което е същото, положителна относителна индивидуална обща
необходима полезност на принадения икономически продукт RITIUsp.
Освен това, при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe, антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт са едновременно равни
на антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена стойност на цялостния икономически продукт и антинеутралнопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт.
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Седмо, нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
Нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт*
(increasing-productively-conditioned relative individual total surplus utility of the
indispensable economic product) и нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (increasing-productively-conditioned relative individual
total indispensable utility of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в
подзоната на нарастващата икономическа дееспособност на индивида.
При едно и също значение на qe те са едновременно равни на разликата
между по-голямата по размер нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и по-малката по размер нарастващо-продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep. Тук се индуцира положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт
RITSUip или, което е същото, нарастваща относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт RITIUsp.
Освен това, при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe, нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
полезност на принадения икономически продукт са едновременно равни на
нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и нарастващопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт.
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Осмо, максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и максимално-принадено-полезностно
продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима
полезност на принадения икономически продукт
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт* (maximally-surplus-utility-productively-conditioned relative
individual total surplus utility of the indispensable economic product) и максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт*
(maximally-surplus-utility-productively-conditioned relative individual total
indispensable utility of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт qe е равен на величината q*MW, при която относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep е възможно найголямата, т.е. е нейната максимална величина RITSUep(max), респ. при която
относителната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp, е възможно най-голямата, т.е. е нейната максимална
величина RITEUsp(max).
Важно е обстоятелството, че максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на
необходимия икономически продукт RITSUip(q*MW), респ. максималнопринадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща необходима полезност на принадения икономически продукт
RITIUsp(q*MW), са по-малки от максималната относителна индивидуална обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт RITSUep(max), респ.
от максималната относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp(max), т.е.
RITSUip(q*MW) < RITSUep(max), респ. RITIUsp(с) < RITEUsp(max).
Разликата помежду им RITSUep(max) – RITSUip(q*MW), респ. RITEUsp(max) –
RITIUsp(q*MW), която е дължината на отсечката ED, равна на дължината на отсечката q*MWE, представлява вече посочената максимално-принаденополезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp.
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически
продукт RITSUip(q*MW) е частен случай на нарастващо-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща принадена принадена полезност на необходимия икономически продукт (когато qe = q*MW), респ. максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
RITIUsp(q*MW) е частен случай на нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт (когато qe = q*MW).
При едно и също значение на qe максимално-принадено-полезностно
продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и максимално-принаденополезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт са едновременно
равни на разликата между по-голямата по размер максимално-принаденополезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и по-малката по
размер максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически
продукт RITIVep. Очевидно се индуцира положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт
RITSUip или, което е същото, положителна относителна индивидуална обща
необходима полезност на принадения икономически продукт RITIUsp.
Освен това, при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe, максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически
продукт
и
максимално-принадено-полезностно
продуктивнообусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт са едновременно равни на максималнопринадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и максималнопринадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща цялостна стойност на принадения икономически продукт.
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Девето, спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и
спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
необходима полезност на принадения икономически продукт
Спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
принадена полезност на необходимия икономически продукт* (decreasingproductively-conditioned relative individual total surplus utility of the indispensable
economic product) и спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (decreasing-productively-conditioned relative individual total indispensable
utility of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им
индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на спадащата икономическа дееспособност на индивида.
При едно и също значение на qe те са едновременно равни на разликата
между по-голямата по размер спадащо-продуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт
RITEVep и по-малката по размер спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep. Тук се индуцира положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на необходимия икономически продукт RITSUip или, което е същото, намаляваща относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт RITIUsp.
Освен това, при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe, спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена полезност на необходимия икономически продукт и спадащопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт са едновременно равни на спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт и спадащо-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Десето, променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
Променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт* (variableproductively-conditioned relative individual total surplus utility of the indispensable
economic product) и променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (variable-productively-conditioned relative individual total indispensable
utility of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им
индивидуален цялостен икономически продукт се намира в подзоната на нарастващата или в подзоната на спадащата икономическа дееспособност на индивида.
При едно и също значение на qe те са едновременно равни на разликата
между по-голямата по размер променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и по-малката по размер променливо-продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep. Тук се индуцира променлива (нарастваща или намаляваща) положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на
необходимия икономически продукт RITSUip или, което е същото, променлива
(нарастваща или намаляваща) относителна индивидуална обща необходима
полезност на принадения икономически продукт RITIUsp.
Освен това, при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe, променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима
полезност на принадения икономически продукт са едновременно равни на
променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и променливопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Единадесето, несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия
икономически
продукт
и
несингуларно
максималнонепродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
Несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловена
относителна
индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически
продукт*
(non-singular
maximally-non-productively-conditioned
relative
individual total surplus utility of the indispensable economic product) и несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (nonsingular maximally-non-productively-conditioned relative individual total
indispensable utility of the surplus economic product) са налице, когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт се намира в зоната на несингуларно максималната икономическа недееспособност на индивида.
При едно и също значение на qe те са едновременно равни на разликата
между по-малката по размер несингуларно-максимално-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния
икономически продукт RITEVep и по-голямата по размер несингуларномаксимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep. Тук се индуцира намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт RITSUip или, което е същото,
намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт RITIUsp.
Освен това, при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe, несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и несингуларно-максимално-непродуктивно-обусловената относителна
индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт са едновременно равни на несингуларно-максимално-непродуктивнообусловената относителна индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и несингуларно-максимално-непродуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Дванадесето, несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
Несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена полезност на необходимия икономически продукт* (nonsingular non-productively-conditioned relative individual total surplus utility of the
indispensable economic product) и несингуларно-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения
икономически продукт* (non-singular non-productively-conditioned relative
individual total indispensable utility of the surplus economic product) са налице,
когато съответствуващият им индивидуален цялостен икономически продукт
се намира в зоната на несингуларно-минималната или в зоната на несингуларно-максималната икономическа недееспособност на индивида.
При едно и също значение на qe те са едновременно равни на разликата
между по-малката по размер несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт RITEVep и по-голямата по размер несингуларно-непродуктивнообусловена относителна индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт RITIVep. Тук се индуцира нарастваща или намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност на
необходимия икономически продукт RITSUip или, което е същото, нарастваща
или намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт RITIUsp.
Освен това, при едно и също значение на цялостния икономически продукт qe, несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт са едновременно равни на несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт и несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт.

151

1487

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------9.3. Разновидности на относителната индивидуална обща принадена
полезност на необходимия икономически продукт и на относителната
индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт според алгебричната им величина
В зависимост от съотношението между относителната индивидуална обща
цялостна стойност и относителната индивидуална обща необходима стойност
на цялостния икономически продукт относителната индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и относителната индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
се подразделят на отрицателни, нулеви и положителни.
Отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност
на необходимия икономически продукт и отрицателна относителна
индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
Отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност
на необходимия икономически продукт* (negative relative individual total
surplus utility of the indispensable economic product) и отрицателна относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (negative relative individual total indispensable utility of the
surplus economic product) се формират, когато относителната индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт е по-малка от
относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт, т.е. когато индивидуалният цялостен икономически продукт
е непродуктивен. По-конкретно относителната индивидуална обща принадена
полезност на необходимия икономически продукт и относителната индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт са отрицателни:
първо, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е несингуларно минимално-непродуктивен, т.е. когато qe приема значения от екзистенциалните икономически продуктови потребности qeu включително до
нормалните икономически продуктови потребности qºu = qº, респ. до нормалните икономически продуктови способности qºv = qº, без да е равен на последните; това е случай на нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт*
(increasing negative relative individual total surplus utility of the indispensable
economic product) и нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------необходима полезност на принадения икономически продукт* (increasing
negative relative individual total indispensable utility of the surplus economic
product);
второ, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е несингуларно максимално-непродуктивен, т.е. когато qe приема значения от разумните икономически продуктови потребности q'u = q', респ. от разумните
икономически продуктови способности q'v = q', без да ги включва, до желаните
(пълните) икономически продуктови способности q"v; това е случай на намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт* (decreasing negative relative
individual total surplus utility of the indispensable economic product) и намаляваща отрицателна относителна индивидуална обща необходима полезност
на принадения икономически продукт* (decreasing negative relative individual
total indispensable utility of the surplus economic product).
Нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и нулева относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
Нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт* (zero relative individual total surplus utility
of the indispensable economic product) и нулева относителна индивидуална
обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (zero
relative individual total indispensable utility of the surplus economic product) се
формират, когато относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт е равна на относителната индивидуална обща
необходима стойност на цялостния икономически продукт, т.е. когато индивидуалният цялостен икономически продукт е неутрално продуктивен. Поконкретно относителната индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и относителната индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт са нулеви:
първо, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е минимално-неутрално-продуктивен, т.е. когато qe е равен на нормалните икономически продуктови потребности qºu = qº, респ. на нормалните икономически
продуктови способности qºv = qº;
второ, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е максимално-неутрално-продуктивен, т.е. когато qe е равен на разумните икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески продуктови потребности q'u = q', респ. на разумните икономически продуктови способности q'v = q'.
Положителна относителна индивидуална обща принадена полезност
на необходимия икономически продукт и нулева относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
Положителна относителна индивидуална обща принадена полезност
на необходимия икономически продукт* (positive relative individual total
surplus utility of the indispensable economic product) и положителна относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (positive relative individual total indispensable utility of the
surplus economic product) се формират, когато относителната индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт е по-голяма от
относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт, т.е. когато индивидуалният цялостен икономически продукт
е антинеутрално продуктивен. Това е случай, при който индивидуалният цялостен икономически продукт qe има значения, по-големи от нормалните икономически продуктови потребности qºu = qº, респ. от нормалните икономически продуктови способности qºv = qº, и по-малки от разумните икономически
продуктови потребности q'u = q', респ. от разумните икономически продуктови
способности q'v = q'. Положителната относителна индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт и положителната относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт се подразделят на:
първо, максимална положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на необходимия икономически продукт* (maximal
positive relative individual total surplus utility of the indispensable economic
product) и максимална положителна относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (maximal
positive relative individual total indispensable utility of the surplus economic
product) – когато положителната разлика между относителната индивидуална
обща цялостна стойност и относителната индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт е най-голяма; това положение се
реализира, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe е равен
на V; посоченият максимум е равен на дължината на отсечката VW, равна на
UT = ST;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------второ, нарастваща положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на необходимия икономически продукт* (increasing
positive relative individual total surplus utility of the indispensable economic
product) и нарастваща положителна относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (increasing
positive relative individual total indispensable utility of the surplus economic
product) – когато положителната разлика между относителната индивидуална
обща цялостна стойност и относителната индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт е нарастваща; това положение
се реализира, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe има
значения, по-големи от нормалните икономически продуктови потребности qºu
= qº, респ. от нормалните икономически продуктови способности qºv = qº, и помалки от V;
трето, намаляваща положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на необходимия икономически продукт* (decreasing
positive relative individual total surplus utility of the indispensable economic
product) и намаляваща положителна относителна индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт* (decreasing
positive relative individual total indispensable utility of the surplus economic
product) – когато положителната разлика между относителната индивидуална
обща цялостна стойност и относителната индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт е намаляваща; това положение
се реализира, когато индивидуалният цялостен икономически продукт qe има
значения, по-големи от V, и по-малки от разумните икономически продуктови
потребности q'u = q', респ. от разумните икономически продуктови способности q'v = q'.
10. Крива на относителната индивидуална обща принадена полезност
на принадения икономически продукт
Относителната индивидуална принадена полезност на принадения икономически продукт е екзотичен случай сред ценностните икономически ингредиенти. Тук се разглеждат особеностите и структурата на нейната крива.
10.1. Крива и функция на относителната индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност
на принадения икономически продукт* (curve of the relative individual total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------surplus utility of the surplus economic product) RITSUsp (фиг. 3) е множеството
от точки на съответствията между обемите на индивидуалния цялостен икономически продукт и равнищата на относителната индивидуална обща принадена полезност на съответствуващия му принаден икономически продукт. Кривата RITSUsp е маркирана с точките K, qº, E, V, q' и Q. За разлика от разгледаните досега криви тя има екзотична форма, предопределена от наличието на
инфлексна точка – това е лежащата на абсцисната ос точка V. Поради тази
причина кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност
на принадения икономически продукт RITSUsp преминава двукратно в положителната и в отрицателната област.
От своя страна функцията на относителната индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт* (function of the
relative individual total surplus utility of the surplus economic product) RITSUsp(qe)
изразява зависимостта между равнището относителната индивидуална обща
принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp и обема
на индивидуалния цялостен икономически продукт qe, където кривата RITSUsp
е графичен образ на функцията RITSUsp(qe). Величините на аргумента qe за
кривата RITSUsp и за функцията RITSUsp(qe) приемат значения от равнището
на екзистенциалните икономически продуктови потребности qeu до равнището
на желаните (пълните) икономически продуктови способности q"v, т.е. qeu < qe
< q"v.
10.2. Разновидности на относителната индивидуална обща принадена
полезност на принадения икономически продукт според областта на
икономическа дееспособност, през която преминава нейната крива
В зависимост от това през коя област или зона на икономическа дееспособност или на икономическа недееспособност преминава и какви случаи на
продуктивно или на непродуктивно общоценностно икономическо поведение
на индивида отразява кривата RITSUsp на относителната индивидуална обща
принадена полезност на принадения икономически продукт, изразяваните от
нея величини се подразделят на няколко разновидности.
Първо, несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически
156

1492

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктv
(non-singular
minimally-non-productively-conditioned
relative
individual total surplus utility of the surplus economic product) е налице, когато
съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларно-минималната икономическа недееспособност
на индивида. Следователно тук RITSUsp(qeu) ≤ RITSUsp < RITSUsp(qº).
Несингуларно минимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт
RITSUsp е равна (при едно и също значение на qe) на разликата между помалката по размер несингуларно минимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp и по-голямата по размер несингуларно минималнонепродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, т.е.
RITSUsp(qe) = RITEUsp(qe) – RITEVsp(qe) < 0,
където
RITEUsp(qe) < RITEVsp(qe) (qeu ≤ qe < qº).
Тук се индуцира нарастваща отрицателна относителна индивидуална обща
принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp.
Второ, продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
принадена полезност на принадения икономически продукт
Продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена
полезност на принадения икономически продукт* (productively-conditioned
relative individual total surplus utility of the surplus economic product) е налице,
когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe
се намира в областта на икономическата дееспособност на индивида. Следователно тук RITSUsp = RITSUsp(qe), където qº ≤ qe ≤ q'.
Продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена
полезност на принадения икономически продукт RITSUsp е равна (при едно и
също значение на qe) на разликата между продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp и продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, т.е.
RITSUsp(qe) = RITEUsp(qe) – RITEVsp(qe) (qº ≤ qe ≤ q').
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тук се индуцира променлива (отрицателна, нулева или положителна) относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически
продукт RITSUsp.
Трето, минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически
продукт
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт*
(minimally-neutrally-productively-conditioned relative individual total surplus
utility of the surplus economic product) е налице, когато съответствуващият й
индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в точката qº на
минимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук RITSUsp = RITSUsp(qº).
Минимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт
RITSUsp е равна (при едно и също значение на qe = qº) на разликата между
еднаквите по размер минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp и минимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт RITEVsp, т.е.
RITSUsp(qº) = RITEUsp(qº) – RITEVsp(qº) = 0,
където
RITEUsp(qº) = RITEVsp(qº).
Тук се индуцира нулева относителна индивидуална обща принадена полезност
на принадения икономически продукт RITSUsp.
Четвърто, максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт* (maximally-neutrally-productively-conditioned relative individual total
surplus utility of the surplus economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в точката
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------q' на минимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук RITSUsp = RITSUsp(q').
Максимално-неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт
RITSUsp е равна (при едно и също значение на qe = q') на разликата между
еднаквите по размер максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp и максимално-неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически
продукт RITEVsp, т.е.
RITSUsp(q') = RITEUsp(q') – RITEVsp(q') = 0,
където
RITEUsp(q') = RITEVsp(q').
Тук се индуцира нулева относителна индивидуална обща принадена полезност
на принадения икономически продукт RITSUsp.
Пето, неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена полезност на принадения икономически продукт
Неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
принадена полезност на принадения икономически продукт* (neutrallyproductively-conditioned relative individual total surplus utility of the surplus
economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в точката qº на минималнонеутралната или в точката q' на максимално-неутралната икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук
RITSUsp = RITSUsp(qº), респ. RITEUsp = RITEUsp(qº),
или
RITSUsp = RITSUsp(q').
Неутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp е равна
(при едно и също значение на qe = qº, q') на разликата между еднаквите по размер неутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp и неутралнопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност
на принадения икономически продукт RITEVsp, т.е.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITSUsp(qº) = RITEUsp(qº) - RITEVsp(qº) = 0,
където
RITEUsp(qº) = RITEVsp(qº),
или
RITSUsp(q') = RITEUsp(q') – RITEVsp(q') = 0,
където
RITEUsp(q') = RITEVsp(q').
Тук се индуцира нулева относителна индивидуална обща принадена полезност
на принадения икономически продукт RITSUsp.
Шесто, антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически
продукт
Антинеутрално-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена полезност на принадения икономически продукт*
(antineutrally-productively-conditioned relative individual total surplus utility of the
surplus economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален
цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на антинеутралната
икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук RITSUsp =
RITSUsp(qe), където qº < qe < q'.
Антинеутрално-продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp е
равна (при едно и също значение на qe) на разликата между антинеутралнопродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност
на принадения икономически продукт RITEUsp и антинеутрално-продуктивнообусловена относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения
икономически продукт RITEVsp, т.е.
RITSUsp(qe) = RITEUsp(qe) – RITEVsp(qe),
където qº < qe < q'. Тук се индуцира променлива (положителна, нулева или отрицателна) относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp.
Седмо, нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт
Нарастващо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(increasing-productively-conditioned relative individual total surplus utility of the
surplus economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален
цялостен икономически продукт qe се намира в подзоната нарастващата икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук RITSUsp =
RITSUsp(qe), където qº < qe < q*MW.
Нарастващо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp е равна
(при едно и също значение на qe) на разликата между нарастващопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp и нарастващопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, т.е. RITSUsp(qe) =
RITEUsp(qe) – RITEVsp(qe), където qº < qe < q*MW. Тук се индуцира положителна
относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp.
Осмо, максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения
икономически продукт
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт* (maximally-surplus-utility-productively-conditioned relative
individual total surplus utility of the surplus economic product) е налице, когато
съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в точката q*MW (това е точката на относително пределноценностноравновесния индивидуален икономически продукт). Следователно тук RITSUsp
= RITSUsp(q*MW).
Максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически
продукт RITSUsp е равна (при едно и също значение на qe = q*MW) на разликата
между максимално-принадено-полезностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp и максимално-принадено-полезностно продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, т.е.
RITSUsp(q*MW) = RITEUsp(q*MW) – RITEVsp(q*MW).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тук се индуцира положителна относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp.
Девето, спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена полезност на принадения икономически продукт
Спадащо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща
принадена полезност на принадения икономически продукт* (decreasingproductively-conditioned relative individual total surplus utility of the surplus
economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в подзоната спадащата нарастващата
икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук RITSUsp =
RITSUsp(qe), където q*MW < qe < q'.
Спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp е равна
(при едно и също значение на qe) на разликата между спадащо-продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp и спадащо-продуктивно-обусловената
относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, т.е.
RITSUsp(qe) = RITEUsp(qe) – RITEVsp(qe),
където q*MW < qe < q'. Тук се индуцира променлива (положителна, нулева или
отрицателна) относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp.
Десето, максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения
икономически продукт
Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт* (maximally-surplus-value-productively-conditioned relative
individual total surplus utility of the surplus economic product) е налице, когато
съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в точката V. Следователно тук RITSUsp = RITSUsp(V). Максималнопринадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена полезност на принадения икономически продукт е частен
случай на спадащо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически
продукт RITSUsp е равна (при едно и също значение на qe = V) на разликата
между максимално-принадено-стойностно продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт RITEUsp и максимално-принадено-стойностно продуктивнообусловената относителна индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, т.е.
RITSUsp(V) = RITEUsp(V) – RITEVsp(V) = 0.
Тук се индуцира нулева относителна индивидуална обща принадена полезност
на принадения икономически продукт RITSUsp.
Единадесето, променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически
продукт
Променливо-продуктивно-обусловена относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт* (variableproductively-conditioned relative individual total surplus utility of the surplus
economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в подзоната на нарастващата икономическа дееспособност на индивида или в подзоната на спадащата икономическа дееспособност на индивида. Следователно тук RITSUsp = RITSUsp(qe),
където qº < qe < q*MW или q*MW < qe < q'.
Променливо-продуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp е равна
(при едно и също значение на qe) на разликата между променливопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp и променливопродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, т.е.
RITSUsp(qe) = RITEUsp(qe) – RITEVsp(qe),
където qº < qe < q*MW или q*MW < qe < q'. Тук се индуцира променлива (положителна, нулева или отрицателна) относителна индивидуална обща принадена
полезност на принадения икономически продукт RITSUsp.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Дванадесето, несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена
относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения
икономически продукт
Несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически
продукт*
(non-singular
maximally-non-productively-conditioned
relative
individual total surplus utility of the surplus economic product) е налице, когато
съответствуващият й индивидуален цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларно-максималната икономическа недееспособност
на индивида. Следователно тук
RITSUsp(q') ≤ RITSUsp < RITSUsp(q"v).
Несингуларно максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт
RITSUsp е равна (при едно и също значение на qe) на разликата между поголямата по размер несингуларно максимално-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp и по-малката по размер несингуларно максималнонепродуктивно-обусловена относителна индивидуална обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, т.е.
RITSUsp(qe) = RITEUsp(qe) – RITEVsp(qe) > 0,
където
RITEUsp(qe) > RITEVsp(qe) (q' ≤ qe < q"v).
Тук се индуцира нарастваща положителна относителна индивидуална обща
принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp.
Тринадесето, несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна
индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически
продукт
Несингуларно-непродуктивно-обусловена относителна индивидуална
обща принадена полезност на принадения икономически продукт* (nonsingular-non-productively-conditioned relative individual total surplus utility of the
surplus economic product) е налице, когато съответствуващият й индивидуален
цялостен икономически продукт qe се намира в зоната на несингуларноминималната икономическа недееспособност на индивида или в зоната на не-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сингуларно-максималната икономическа недееспособност на индивида. Следователно тук
RITSUsp(qeu) ≤ RITSUsp < RITSUsp(qº)
или
RITSUsp(q') ≤ RITSUsp < RITSUsp(q"v).
Несингуларно-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална
обща принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp е
равна (при едно и също значение на qe) на разликата между несингуларно максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт RITEUsp и несингуларно
максимално-непродуктивно-обусловената относителна индивидуална обща
цялостна стойност на принадения икономически продукт RITEVsp, т.е.
RITSUsp(qe) = RITEUsp(qe) – RITEVsp(qe) > 0 (qeu ≤ qe < qº; q' ≤ qe < q"v).
Тук се индуцира променлива (нарастваща отрицателна или нарастваща положителна) относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт RITSUsp.
10.3. Разновидности на относителната индивидуална обща принадена
полезност на принадения икономически продукт според алгебричната
му величина
В зависимост от съотношението между относителната индивидуална обща
цялостна полезност и относителната индивидуална обща цялостна стойност на
принадения икономически продукт относителната индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт се подразделя на отрицателна, нулева и положителна.
Отрицателна относителна индивидуална обща принадена полезност
на принадения икономически продукт* (negative relative individual total
surplus utility of the surplus economic product) се формира тогава, когато относителната индивидуална обща цялостна полезност е по-малка от относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт. Това са случаите, когато съответствуващият му цялостен икономически
продукт qe приема значенията: qeu < qe < qº и V < qe < q'.
Нулева относителна индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт* (zero relative individual total surplus utility of
the surplus economic product) се формира тогава, когато относителната индиви165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуална обща цялостна полезност е равна на относителната индивидуална обща
цялостна стойност на принадения икономически продукт. Това са случаите,
когато съответствуващият му цялостен икономически продукт qe е равен на qº,
V и q'.
Положителна относителна индивидуална обща принадена полезност
на принадения икономически продукт* (positive relative individual total
surplus utility of the surplus economic product) се формира тогава, когато относителната индивидуална обща цялостна полезност е по-голяма от относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт. Това са случаите, когато съответствуващият му цялостен икономически
продукт qe приема значенията: qº < qe < V и q' < qe < q"v.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Приложение
Видове криви на индивидуалните общи ценностни икономически ингредиенти
В таблици П.1, П.2 и П.3 е направена подредба на изведените досега криви на относителните индивидуални общи ценностни икономически ингредиенти и е дадено обобщение на някои от тях.
П.1. Криви на относителните индивидуални общи ценностни икономически ингредиенти
В табл. П.1 са подредени приведените досега криви на относителните индивидуални общи ценностни икономически ингредиенти и е дадено обобщение на някои от тях.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. П.1. Криви на относителните индивидуални общи ценностни икономически ингредиенти

Продукт q

Необходим
продукт qi

Принаден
продукт qs

Цялостен
продукт qe

1

2

3

4

Крива на относителната обща полезност на продукта
RITOUop

Крива на относителната обща полезност на необходимия продукт
RITOUip

Крива на относителната обща полезност на принадения продукт
RITOUsp

Крива на относителната обща полезност на цялостния продукт
RITOUep

Крива на относителната обща необходима полезност
на необходимия
продукт

Крива на относителната обща необходима полезност
на принадения продукт

Крива на относителната обща необходима полезност
на цялостния продукт

RITIUip

RITIUsp

RITIUep

В това число:
Крива на относителната обща необходима полезност
на продукта
RITIUop

Крива на относителната обща принадена полезност на
продукта
RITSUop

Крива на относителната обща цялостна полезност на
продукта
RITEUop

Крива на относиКрива на относиКрива на относителната обща прителната обща прителната обща принадена полезност на надена полезност на надена полезност на
необходимия про- принадения продукт цялостния продукт
дукт
RITSUsp
RITSUep
RITSUip
Крива на относителната обща цялостна полезност на
необходимия продукт

Крива на относителната обща цялостна полезност на
принадения продукт

Крива на относителната обща цялостна полезност на
цялостния продукт

RITEUsp

RITEUep

RITEUip
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Крива на относителната обща
стойност на продукта

Крива на относителната обща
стойност на необходимия продукт

Крива на относителната обща
стойност на принадения продукт

Крива на относителната обща
стойност на цялостния продукт

RITOVop

RITOVip

RITOVsp

RITOVep

Крива на относителната обща необходима стойност на
необхо-димия продукт*

Крива на относителната обща необходима стойност на
принадения продукт*

Крива на относителната обща необходима стойност на
цялостния продукт

RITIVip

RITIVsp

Крива на относителната обща принадена стойност на
необходимия продукт*

Крива на относителната обща принадена стойност на
принадения продукт*

RITSVip

RITSVsp

В това число:
Крива на относителната обща необходима стойност на
продукта
RITIVop

Крива на относителната обща принадена стойност на
продукта
RITSVop

Крива на относителната обща цялостна стойност на
продукта
RITEVop

Крива на относителната обща цялостна стойност на
необходимия продукт

RITIVep

Крива на относителната обща принадена стойност на
цялостния продукт
RITSVep

Крива на относиКрива на относителната обща цялостелната обща цялостна стойност на тна стойност на цялостния продукт
принадения продукт
RITEVep
RITEVsp

RITEVip
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Крива на относителната обща ценност на продукта
RITOWop

Крива на относителната обща ценност на необходимия продукт

Крива на относителната обща ценност на принадения продукт

Крива на относителната обща ценност на цялостния
продукт

RITOWip

RITOWsp

RITOWep

Крива на относителната обща необходима ценност на
необходимия продукт*

Крива на относителната обща необходима ценност на
принадения продукт*

Крива на относителната обща необходима ценност на
цялостния продукт

RITIWip

RITIWsp

Крива на относителната обща принадена ценност на
необходимия продукт*

Крива на относителната обща принадена ценност на
принадения продукт*

RITSWip

RITSWsp

Крива на относителната обща цялостна ценност на
необходимия продукт

Крива на относителната обща цялостна ценност на
принадения продукт

Крива на относителната обща цялостна ценност на
цялостния продукт

RITEWsp

RITEWep

В това число:
Крива на относителната обща необходима ценност на
продукта
RITIWop

Крива на относителната обща принадена ценност на
продукта
RITSWop

Крива на относителната обща цялостна ценност на
продукта
RITEWop

RITIWep

Крива на относителната обща принадена ценност на
цялостния продукт
RITSWep

RITEWip

Забележки към таблица П.1:
Първо, с изключение на заглавното наименование определенията “индивидуален” и “икономически” са пропуснати навсякъде поради съображение за краткост.
Второ, отбелязаните със звездичка (*) понятия първично не са изведени и не
се обсъждат в тази статия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------П.1.1. Криви на относителните индивидуални общи полезности на
икономическия продукт
П.1.1.1. Криви на относителните индивидуални общи полезности на
икономическия продукт, групирани според степента на цялостност на
икономическия продукт
Криви на относителните индивидуални общи полезности на икономическия продукт
От една страна, кривата на относителната индивидуална обща полезност
на необходимия икономически продукт RITOUip, кривата на относителната
индивидуална обща полезност на принадения икономически продукт RITOUsp
и кривата на относителната индивидуална обща полезност на цялостния икономически продукт RITOUep образуват групата на кривите на относителните индивидуални общи полезности на икономическия продукт* (curves
of the relative individual total economic product utilities) (RITOUip, RITOUsp,
RITOUep). Тази група е формирана според степента на цялостност на индивидуалния икономически продукт (необходим, принаден и цялостен). От своя
страна кривата на относителната индивидуална обща полезност на икономическия продукт* (curve of the relative individual total economic product
utility) RITOUop е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща полезност на необходимия икономически продукт или крива на относителната индивидуална обща полезност на принадения икономически продукт, или
крива на относителната индивидуална обща полезност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности)
(RITOUop ≡ RITOUip, RITOUsp, RITOUep). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща полезност на икономическия продукт
се подразбира кривата на относителната индивидуална обща полезност на цялостния икономически продукт.
Криви на относителните индивидуални общи необходими полезности
на икономическия продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на
необходимия икономически продукт RITIUip, кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
RITIUsp и кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт RITIUep образуват групата на кривите на относителните индивидуални общи необходими полезности на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия продукт* (curves of the relative individual total indispensable
economic product utilities) (RITIUip, RITIUsp, RITIUep). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на икономическия продукт* (curve of the relative individual total indispensable
economic product utility) RITIUop е общо понятие за крива на относителната
индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически
продукт или крива на относителната индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт, или крива на относителната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт,
които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (RITIUop ≡
RITIUip, RITIUsp, RITIUep). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща необходима полезност на икономическия продукт се
подразбира кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт.
Криви на относителните индивидуални общи принадени полезности
на икономическия продукт
Кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност на
необходимия икономически продукт RITSUip, кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт
RITSUsp и кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност
на цялостния икономически продукт RITSUep образуват групата на кривите
на относителните индивидуални общи принадени полезности на икономическия продукт* (curves of the relative individual total surplus economic
product utilities) (RITSUip, RITSUsp, RITSUep). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност на икономическия
продукт* (curve of the relative individual total surplus economic product utility)
RITSUop е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт или крива на относителната индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт, или крива на относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи
(т.е. са негови разновидности) (RITSUop ≡ RITSUip, RITSUsp, RITSUep). Ако
не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща принадена полезност на икономическия продукт се подразбира кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Криви на относителните индивидуални общи пълни полезности на
икономическия продукт
Кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт RITEUip, кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
RITEUsp и кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност
на цялостния икономически продукт RITEUep образуват групата на кривите
на относителните индивидуални общи пълни полезности на икономическия продукт* (curves of the relative individual total entire economic product
utilities) (RITEUip, RITEUsp, RITEUep). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност на икономическия продукт* (curve of the relative individual total entire economic product utility)
RITEUop е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт или крива на относителната индивидуална цялостна обща полезност на принадения икономически
продукт, или крива на относителната индивидуална обща цялостна полезност
на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са
негови разновидности) (RITEUop ≡ RITEUip, RITEUsp, RITEUep). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща цялостна полезност на икономическия продукт се подразбира кривата на относителната
индивидуална цялостна обща полезност на цялостния икономически продукт.
П.1.1.2. Криви на относителните индивидуални общи полезности на
икономическия продукт, групирани според степента на цялостност
на полезността
Криви на относителните индивидуални общи полезности на икономическия продукт
От друга страна, кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на икономическия продукт RITIUop, кривата на относителната
индивидуална обща принадена полезност на икономическия продукт RITSUop
и кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност на икономическия продукт RITEUop образуват отново групата на кривите на относителните индивидуални общи полезности на икономическия продукт*
(curves of the relative individual total economic product utilities) (RITIUop,
RITSUop, RITEUop). Този път, обаче, тя е формирана според степента на цялостност на относителната индивидуална обща полезност на икономическия
продукт (необходима, принадена и цялостна). Тогава от своя страна кривата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на относителната индивидуална обща полезност на икономическия продукт* (curve of the relative individual total economic product utility) RITOUop е
общо понятие за крива на относителната индивидуална обща необходима полезност на икономическия продукт или крива на относителната индивидуална
обща принадена полезност на икономическия продукт, или крива на относителната индивидуална обща цялостна полезност на икономическия продукт,
които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (RITOUop ≡
RITIUop, RITSUop, RITEUop). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща полезност на икономическия продукт се подразбира кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност на
икономическия продукт.
Криви на относителните индивидуални общи полезности на необходимия икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на
необходимия икономически продукт RITIUip, кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт
RITSUip и кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност
на цялостния икономически продукт RITEUip образуват групата на кривите
на относителните индивидуални общи полезности на необходимия икономически продукт* (curves of the relative individual total utilities of the
indispensable economic product) (RITIUip, RITSUip, RITEUip). От своя страна
кривата на относителната индивидуална обща полезност на необходимия икономически продукт* (curve of the relative individual total utility of the
indispensable economic product) RITOUip е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт или крива на относителната индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт, или крива на относителната
индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) RITOUip ≡
(RITIUip, RITSUip, RITEUip). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща полезност на необходимия икономически продукт
се подразбира кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Криви на относителните индивидуални общи полезности на принадения икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на
принадения икономически продукт RITIUsp, кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт
RITSUsp и кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност
на принадения икономически продукт RITEUsp образуват групата на кривите
на относителните индивидуални общи полезности на принадения икономически продукт* (curves of the relative individual total utilities of the surplus
economic product) (RITIUsp, RITSUsp, RITEUsp). От своя страна кривата на
относителната индивидуална обща полезност на принадения икономически продукт* (curve of the relative individual total utility of the surplus
economic product) RITOUsp е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт или
крива на относителната индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт, или крива на относителната индивидуална обща
цялостна полезност на принадения икономически продукт, които са негови
частни случаи (т.е. са негови разновидности) (RITOUsp ≡ RITIUsp, RITSUsp,
RITEUsp). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална
обща полезност на принадения икономически продукт се подразбира кривата
на относителната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт.
Криви на относителните индивидуални общи полезности на цялостния икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима полезност на
цялостния икономически продукт RITIUep, кривата на относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
RITSUep и кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност
на цялостния икономически продукт RITEUep образуват групата на кривите
на относителните индивидуални общи полезности на цялостния икономически продукт* (curves of the relative individual total utilities of the entire
economic product) (RITIUep, RITSUep, RITEUep). От своя страна кривата на
относителната индивидуална обща полезност на цялостния икономически продукт* (curve of the relative individual total utility of the entire economic
product) RITOUep е общо понятие за крива на относителната индивидуална
обща необходима полезност на цялостния икономически продукт или крива на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт, или крива на относителната индивидуална обща цялостна
полезност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи
(т.е. са негови разновидности) (RITOUep ≡ RITIUep, RITSUep, RITEUep). Ако
не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща полезност на цялостния икономически продукт се подразбира кривата на относителната индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически
продукт.
П.1.2. Криви на относителните индивидуални общи стойности на
икономическия продукт
П.1.2.1. Криви на относителните индивидуални общи стойности на
икономическия продукт, групирани според степента на цялостност на
икономическия продукт
Криви на относителните индивидуални общи стойности на икономическия продукт
От една страна, кривата на относителната индивидуална обща стойност
на необходимия икономически продукт RITOVip, кривата на относителната
индивидуална обща стойност на принадения икономически продукт RITOVsp
и кривата на относителната индивидуална обща стойност на цялостния икономически продукт RITOVep образуват групата на кривите на относителните
индивидуални общи стойности на икономическия продукт* (curves of the
relative individual total economic product values) (RITOVip, RITOVsp, RITOVep).
Тази група е формирана според степента на цялостност на индивидуалния
икономически продукт (необходим, принаден и цялостен). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща стойност на икономическия
продукт* (curve of the relative individual total economic product value) RITOVop
е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща стойност на необходимия икономически продукт или крива на относителната индивидуална
обща стойност на принадения икономически продукт, или крива на относителната индивидуална обща стойност на цялостния икономически продукт,
които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (RITOVop ≡
RITOVip, RITOVsp, RITOVep). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща стойност на икономическия продукт се подразбира кривата на относителната индивидуална обща стойност на цялостния икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Криви на относителните индивидуални общи необходими стойности
на икономическия продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима стойност на
необходимия икономически продукт RITIVip, кривата на относителната индивидуална обща необходима стойност на принадения икономически продукт
RITIVsp и кривата на относителната индивидуална обща необходима стойност
на цялостния икономически продукт RITIVep образуват групата на кривите
на относителните индивидуални общи необходими стойности на икономическия продукт* (curves of the relative individual total indispensable economic
product values) (RITIVip, RITIVsp, RITIVep). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща необходима стойност на икономическия
продукт* (curve of the relative individual total indispensable economic product
value) RITIVop е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща
необходима стойност на необходимия икономически продукт или крива на относителната индивидуална обща необходима стойност на принадения икономически продукт, или крива на относителната индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи
(т.е. са негови разновидности) (RITIVop ≡ RITIVip, RITIVsp, RITIVep). Ако не
е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща стойност на
икономическия продукт се подразбира кривата на относителната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт.
Криви на относителните индивидуални общи принадени стойности
на икономическия продукт
Кривата на относителната индивидуална обща принадена стойност на необходимия икономически продукт RITSVip, кривата на относителната индивидуална обща принадена стойност на принадения икономически продукт
RITSVsp и кривата на относителната индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт RITSVep образуват групата на кривите
на относителните индивидуални общи принадени стойности на икономическия продукт* (curves of the relative individual total surplus economic
product values) (RITSVip, RITSVsp, RITSVep). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща принадена стойност на икономическия
продукт* (curve of the relative individual total surplus economic product value)
RITSVop е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща принадена стойност на необходимия икономически продукт или крива на относителната индивидуална обща принадена стойност на принадения икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт, или крива на относителната индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са
негови разновидности) (RITSVop ≡ RITSVip, RITSVsp, RITSVep). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща стойност на
икономическия продукт се подразбира кривата на относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт.
Криви на относителните индивидуални общи пълни стойности на
икономическия продукт
Кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт RITEVip, кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
RITEVsp и кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност на
цялостния икономически продукт RITEVep образуват групата на кривите на
относителните индивидуални общи пълни стойности на икономическия
продукт* (curves of the relative individual total entire economic product values)
(RITEVip, RITEVsp, RITEVep). От своя страна кривата на относителната
индивидуална обща цялостна стойност на икономическия продукт* (curve
of the relative individual total entire economic product value) RITEVop е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт или крива на относителната индивидуална
цялостна обща стойност на принадения икономически продукт, или крива на
относителната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности)
(RITEVop ≡ RITEVip, RITEVsp, RITEVep). Ако не е посочено друго, под крива
на относителната индивидуална обща стойност на икономическия продукт се
подразбира кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност
на цялостния икономически продукт.
П.1.2.2. Криви на относителните индивидуални общи стойности на
икономическия продукт, групирани според степента на цялостност
на стойността
Крива на относителните индивидуални общи стойности на икономическия продукт
От друга страна, кривата на относителната индивидуална обща необходима стойност на икономическия продукт RITIVop, кривата на относителната
индивидуална обща принадена стойност на икономическия продукт RITSVop и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност на икономическия продукт RITEVop образуват отново групата на кривите на относителните индивидуални общи стойности на икономическия продукт*
(curves of the relative individual total economic product values) (RITIVop,
RITSVop, RITEVop). Този път, обаче, тя е формирана според степента на цялостност на относителната индивидуална обща стойност на икономическия
продукт (необходима, принадена и цялостна). Тогава от своя страна кривата
на относителната индивидуална обща стойност на икономическия продукт* (curve of the relative individual total economic product value) RITOVop е
общо понятие за крива на относителната индивидуална обща необходима
стойност на икономическия продукт или крива на относителната индивидуална обща принадена стойност на икономическия продукт, или крива на относителната индивидуална обща цялостна стойност на икономическия продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (RITOVop ≡
RITIVop, RITSVop, RITEVop). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща стойност на икономическия продукт се подразбира кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност на икономическия продукт.
Криви на относителните индивидуални общи стойности на необходимия икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима стойност на
необходимия икономически продукт RITIVip, кривата на относителната индивидуална обща принадена стойност на необходимия икономически продукт
RITSVip и кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност на
цялостния икономически продукт RITEVip образуват групата на кривите на
относителните индивидуални общи стойности на необходимия икономически продукт* (curves of the relative individual total values of the indispensable
economic product) (RITIVip, RITSVip, RITEVip). От своя страна кривата на
относителната индивидуална обща стойност на необходимия икономически продукт* (curve of the relative individual total value of the indispensable
economic product) RITOVip е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща необходима стойност на необходимия икономически продукт или
крива на относителната индивидуална обща принадена стойност на необходимия икономически продукт, или крива на относителната индивидуална обща
цялостна стойност на необходимия икономически продукт, които са негови
частни случаи (т.е. са негови разновидности) (RITOVip ≡ RITIVip, RITSVip,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITEVip). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална
обща стойност на необходимия икономически продукт се подразбира кривата
на относителната индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт.
Криви на относителните индивидуални общи стойности на принадения икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима стойност на
принадения икономически продукт RITIVsp, кривата на относителната индивидуална обща принадена стойност на принадения икономически продукт
RITSVsp и кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност на
принадения икономически продукт RITEVsp образуват групата на кривите на
относителните индивидуални общи стойности на принадения икономически продукт* (curves of the relative individual total values of the surplus
economic product) (RITIVsp, RITSVsp, RITEVsp). От своя страна кривата на
относителната индивидуална обща стойност на принадения икономически продукт* (curve of the relative individual total value of the surplus
economic product) RITOVsp е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща необходима стойност на принадения икономически продукт или
крива на относителната индивидуална обща принадена стойност на принадения икономически продукт, или крива на относителната индивидуална обща
цялостна стойност на принадения икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (RITOVsp ≡ RITIVsp, RITSVsp,
RITEVsp). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална
обща стойност на принадения икономически продукт се подразбира кривата на
относителната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт.
Криви на относителните индивидуални общи стойности на цялостния икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима стойност на
цялостния икономически продукт RITIVep, кривата на относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
RITSVep и кривата на относителната индивидуална обща цялостна стойност на
цялостния икономически продукт RITEVep образуват групата на кривите на
относителните индивидуални общи стойности на цялостния икономически продукт* (curves of the relative individual total values of the entire
180

1516

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic product) (RITIVep, RITSVep, RITEVep). От своя страна кривата на
относителната индивидуална обща стойност на цялостния икономически продукт* (curve of the relative individual total value of the entire economic
product) RITOVep е общо понятие за крива на относителната индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт или крива на
относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт, или крива на относителната индивидуална обща цялостна
стойност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи
(т.е. са негови разновидности) (RITOVep ≡ RITIVep, RITSVep, RITEVep). Ако
не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща стойност
на цялостния икономически продукт се подразбира кривата на относителната
индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
П.1.3. Криви на относителните индивидуални общи ценности на икономическия продукт
П.1.3.1. Криви на относителните индивидуални общи ценности на
икономическия продукт, групирани според степента на цялостност на
икономическия продукт
Криви на относителните индивидуални общи ценности на икономическия продукт
От една страна, кривата на относителната индивидуална обща ценност
на необходимия икономически продукт RITOWip, кривата на относителната
индивидуална обща ценност на принадения икономически продукт RITOWsp
и кривата на относителната индивидуална обща ценност на цялостния икономически продукт RITOWep образуват групата на кривите на относителните
индивидуални общи ценности на икономическия продукт* (curves of the
relative individual total economic product worths) (RITOWip, RITOWsp,
RITOWep). Тази група е формирана според степента на цялостност на индивидуалния икономически продукт (необходим, принаден и цялостен). От своя
страна кривата на относителната индивидуална обща ценност на икономическия продукт* (curve of the relative individual total economic product
worth) RITOWop е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща ценност на необходимия икономически продукт или крива на относителната индивидуална обща ценност на принадения икономически продукт, или
крива на относителната индивидуална обща ценност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(RITOWop ≡ RITOWip, RITOWsp, RITOWep). Ако не е посочено друго, под
крива на относителната индивидуална обща ценност на икономическия продукт се подразбира кривата на относителна индивидуалната обща ценност на
цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на относителните индивидуални общи ценности на икономическия продукт
представлява и група, включваща групата на кривите на относителните индивидуални общи полезности и групата на кривите на относителните индивидуални общи стойности на икономическия продукт (на свой ред тези три групи
са формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност
на индивидуалния икономически продукт). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща ценност на икономическия продукт RITOWop (като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи ценности при различни степени на пълнота на икономическия продукт) е и общо понятие за крива на относителна индивидуална обща полезност на икономическия продукт RITOUop (последното като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи полезности при различни степени на пълнота
на икономическия продукт) или крива на относителната индивидуална обща
стойност на икономическия продукт RITOVop (последното като понятие,
обобщаващо криви на относителните индивидуални общи стойности при различни степени на пълнота на икономическия продукт), които са негови частни
случаи.
Криви на относителните индивидуални общи необходими ценности
на икономическия продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима ценност на необходимия икономически продукт RITIWip, кривата на относителната индивидуална обща необходима ценност на принадения икономически продукт
RITIWsp и кривата на относителната индивидуална обща необходима ценност
на цялостния икономически продукт RITIWep образуват групата на кривите
на относителните индивидуални общи необходими ценности на икономическия продукт* (curves of the relative individual total indispensable economic
product worths) (RITIWip, RITIWsp, RITIWep). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща необходима ценност на икономическия
продукт* (curve of the relative individual total indispensable economic product
worth) RITIWop е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща
необходима ценност на необходимия икономически продукт или крива на от182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------носителната индивидуална обща необходима ценност на принадения икономически продукт, или крива на относителната индивидуална обща необходима
ценност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи
(т.е. са негови разновидности) (RITIWop ≡ RITIWip, RITIWsp, RITIWep). Ако
не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща необходима ценност на икономическия продукт се подразбира кривата на относителната индивидуална обща необходима ценност на цялостния икономически
продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на относителните индивидуални общи необходими ценности на икономическия продукт представлява и група, включваща групата на кривите на относителните индивидуални общи необходими полезности и групата на кривите на
относителните индивидуални общи необходими стойности на икономическия
продукт (на свой ред тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност на индивидуалния икономически продукт). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща необходима ценност на икономическия продукт RITIWop (като понятие, обобщаващо
криви на относителните индивидуални общи необходими ценности при различни степени на пълнота на икономическия продукт) е и общо понятие за
крива на относителната индивидуална обща необходима полезност на икономическия продукт RITIUop (последното като понятие, обобщаващо криви на
относителните индивидуални общи необходими полезности при различни степени на пълнота на икономическия продукт) или крива на относителната индивидуална обща необходима стойност на икономическия продукт RITIVop
(последното като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални
общи необходими стойности при различни степени на пълнота на икономическия продукт), които са негови частни случаи.
Криви на относителните индивидуални общи принадени ценности на
икономическия продукт
Кривата на относителната индивидуална обща принадена ценност на необходимия икономически продукт RITSWip, кривата на относителната индивидуална обща принадена ценност на принадения икономически продукт
RITSWsp и кривата на относителната индивидуална обща принадена ценност
на цялостния икономически продукт RITSWep образуват групата на кривите
на относителните индивидуални общи принадени ценности на икономическия продукт* (curves of the relative individual total surplus economic product
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------worths) (RITSWip, RITSWsp, RITSWep). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща принадена ценност на икономическия продукт* (curve of the relative individual total surplus economic product worth)
RITSWop е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща принадена ценност на необходимия икономически продукт или крива на относителната индивидуална обща принадена ценност на принадения икономически
продукт, или крива на относителната индивидуална обща принадена ценност
на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са
негови разновидности) (RITSWop ≡ RITSWip, RITSWsp, RITSWep). Ако не е
посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща принадена
ценност на икономическия продукт се подразбира кривата на относителната
индивидуална обща принадена ценност на цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на относителните индивидуални общи принадени ценности на икономическия
продукт представлява и група, включваща групата на кривите на относителните индивидуални общи принадени полезности и групата на кривите на относителните индивидуални общи принадени стойности на икономическия продукт
(на свой ред тези три групи са формирани от разновидности, разграничени
според степента на цялостност на индивидуалния икономически продукт). От
своя страна кривата на относителната индивидуална обща принадена ценност
на икономическия продукт RITSWop (като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи принадени ценности при различни степени
на пълнота на икономическия продукт) е и общо понятие за крива на относителната индивидуална обща принадена полезност на икономическия продукт
RITSUop (последното като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи принадени полезности при различни степени на пълнота на
икономическия продукт) или крива на относителната индивидуална обща принадена стойност на икономическия продукт RITSVop (последното като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи принадени
стойности при различни степени на пълнота на икономическия продукт), които са негови частни случаи.
Криви на относителните индивидуални общи пълни ценности на икономическия продукт
Кривата на относителната индивидуална обща цялостна ценност на необходимия икономически продукт RITEWip, кривата на относителната индивидуална обща цялостна ценност на принадения икономически продукт
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITEWsp и кривата на относителната индивидуална обща цялостна ценност на
цялостния икономически продукт RITEWep образуват групата на кривите на
относителните индивидуални общи пълни ценности на икономическия
продукт* (curves of the relative individual total entire economic product worths)
(RITEWip, RITEWsp, RITEWep). От своя страна кривата на относителната
индивидуална обща цялостна ценност на икономическия продуктэ (curve
of the relative individual total entire economic product worth) RITEWop е общо
понятие за крива на относителната индивидуална обща цялостна ценност на
необходимия икономически продукт или крива на относителната индивидуална цялостна обща ценност на принадения икономически продукт, или крива на
относителната индивидуална обща цялостна ценност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности)
(RITEWop ≡ RITEWip, RITEWsp, RITEWep). Ако не е посочено друго, под
крива на относителната индивидуална обща цялостна ценност на икономическия продукт се подразбира кривата на относителната индивидуална обща цялостна ценност на цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на относителните индивидуални общи пълни ценности на икономическия продукт представлява и група, включваща групата на кривите на относителните
индивидуални общи пълни полезности и групата на кривите на относителните
индивидуални общи пълни стойности на икономическия продукт (на свой ред
тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента
на цялостност на индивидуалния икономически продукт). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща цялостна ценност на икономическия продукт RITEWop (като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи пълни ценности при различни степени на пълнота на икономическия продукт) е и общо понятие за крива на относителната индивидуална
обща цялостна полезност на икономическия продукт RITEUop (последното като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи пълни
полезности при различни степени на цялостната на икономическия продукт)
или крива на относителната индивидуална обща цялостна стойност на икономическия продукт RITEVop (последното като понятие, обобщаващо криви на
относителните индивидуални общи пълни стойности при различни степени на
пълнота на икономическия продукт), които са негови частни случаи.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------П.1.3.2. Криви на относителните индивидуални общи ценности на
икономическия продукт, групирани според степента на цялостност на
ценността
Криви на относителните индивидуални общи ценности на икономическия продукт
От друга страна, кривата на относителната индивидуална обща необходима ценност на икономическия продукт RITIWop, кривата на относителната
индивидуална обща принадена ценност на икономическия продукт RITSWop и
кривата на относителната индивидуална обща цялостна ценност на икономическия продукт RITEWop образуват отново групата на кривите на относителните индивидуални общи ценности на икономическия продукт* (curves
of the relative individual total economic product worths) (RITIWop, RITSWop,
RITEWop). Този път, обаче, тя е формирана според степента на цялостност на
относителната индивидуална обща ценност на икономическия продукт (необходима, принадена и цялостна). Тогава от своя страна кривата на относителната индивидуална обща ценност на икономическия продукт* (curve of
the relative individual total economic product worth) RITOWop е общо понятие за
крива на относителната индивидуална обща необходима ценност на икономическия продукт или крива на относителната индивидуална обща принадена
ценност на икономическия продукт, или крива на относителната индивидуална
обща цялостна ценност на икономическия продукт, които са негови частни
случаи (т.е. са негови разновидности) (RITOWop ≡ RITIWop, RITSWop,
RITEWop). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща ценност на икономическия продукт се подразбира кривата на относителната индивидуална обща цялостна ценност на икономическия продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на относителните индивидуални общи ценности на икономическия продукт
представлява и група, включваща групата на кривите на относителните индивидуални общи полезности и групата на кривите на относителните индивидуални общи стойности на икономическия продукт (на свой ред тези три групи
са формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност
на ценността, на полезността или на стойността на икономическия продукт).
От своя страна кривата на относителната индивидуална обща ценност на икономическия продукт RITOWop (като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи ценности на икономическия продукт при различни степени на пълнота на ценността) е и общо понятие за крива на относител186
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната индивидуална обща полезност на икономическия продукт RITOUop (последното като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални
общи полезности на икономическия продукт при различни степени на пълнота
на полезността) или крива на относителната индивидуална обща стойност на
икономическия продукт RITOVop (последното като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи стойности на икономическия продукт при различни степени на пълнота на стойността), които са негови частни
случаи.
Криви на относителните индивидуални общи ценности на необходимия икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима ценност на необходимия икономически продукт RITIWip, кривата на относителната индивидуална обща принадена ценност на необходимия икономически продукт
RITSWip и кривата на относителната индивидуална обща цялостна ценност на
цялостния икономически продукт RITEWip образуват групата на кривите на
относителните индивидуални общи ценности на необходимия икономически продукт* (curves of the relative individual total worths of the indispensable
economic product) (RITIWip, RITSWip, RITEWip). От своя страна кривата на
относителната индивидуална обща ценност на необходимия икономически продукт* (curve of the relative individual total worth of the indispensable
economic product) RITOWip е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща необходима ценност на необходимия икономически продукт
или крива на относителната индивидуална обща принадена ценност на необходимия икономически продукт, или крива на относителната индивидуална
обща цялостна ценност на необходимия икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (RITOWip ≡ RITIWip,
RITSWip, RITEWip). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща ценност на необходимия икономически продукт се подразбира кривата на относителната индивидуална обща цялостна ценност на необходимия икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на относителните индивидуални общи ценности на необходимия икономически продукт представлява и група, включваща групата на кривите на относителните индивидуални общи полезности и групата на кривите на относителните индивидуални общи стойности на необходимия икономически продукт (на
свой ред тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------степента на цялостност на ценността, на полезността или на стойността на необходимия икономически продукт). От своя страна кривата на относителната
индивидуална обща ценност на необходимия икономически продукт RITOWip
(като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи ценности на необходимия икономически продукт при различни степени на пълнота на ценността) е и общо понятие за крива на относителната индивидуална
обща полезност на необходимия икономически продукт RITOUip (последното
като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи полезности на необходимия икономически продукт при различни степени на
пълнота на полезността) или крива на относителната индивидуална обща
стойност на необходимия икономически продукт RITOVip (последното като
понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи стойности
на необходимия икономически продукт при различни степени на цялостната
на стойността), които са негови частни случаи.
Криви на относителните индивидуални общи ценности на принадения икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима ценност на
принадения икономически продукт RITIWsp, кривата на относителната индивидуална обща принадена ценност на принадения икономически продукт
RITSWsp и кривата на относителната индивидуална обща цялостна ценност на
принадения икономически продукт RITEWsp образуват групата на кривите на
относителните индивидуални общи ценности на принадения икономически продукт* (curves of the relative individual total worths of the surplus economic
product) (RITIWsp, RITSWsp, RITEWsp). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща ценност на принадения икономически продукт* (curve of the relative individual total worth of the surplus economic product)
RITOWsp е общо понятие за крива на относителната индивидуална обща необходима ценност на принадения икономически продукт или крива на относителната индивидуална обща принадена ценност на принадения икономически
продукт, или крива на относителната индивидуална обща цялостна ценност на
принадения икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (RITOWsp ≡ RITIWsp, RITSWsp, RITEWsp). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща ценност на
принадения икономически продукт се подразбира кривата на относителната
индивидуална обща цялостна ценност на принадения икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на относителните индивидуални общи ценности на принадения икономически
продукт представлява и група, включваща групата на кривите на относителните индивидуални общи полезности и групата на кривите на относителните индивидуални общи стойности на принадения икономически продукт (на свой
ред тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност на ценността, на полезността или на стойността на принадения икономически продукт). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща ценност на принадения икономически продукт RITOWsp (като
понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи ценности
на принадения икономически продукт при различни степени на пълнота на
ценността) е и общо понятие за крива на относителната индивидуална обща
полезност на принадения икономически продукт RITOUsp (последното като
понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи полезности
на принадения икономически продукт при различни степени на пълнота на полезността) или крива на относителната индивидуална обща стойност на принадения икономически продукт RITOVsp (последното като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи стойности на принадения
икономически продукт при различни степени на пълнота на стойността), които
са негови частни случаи.
Криви на относителните индивидуални общи ценности на цялостния
икономически продукт
Кривата на относителната индивидуална обща необходима ценност на цялостния икономически продукт RITIWep, кривата на относителната индивидуална обща принадена ценност на цялостния икономически продукт RITSWep и
кривата на относителната индивидуална обща цялостна ценност на цялостния
икономически продукт RITEWep образуват групата на кривите на относителните индивидуални общи ценности на цялостния икономически продукт* (curves of the relative individual total worths of the entire economic product)
(RITIWep, RITSWep, RITEWep). От своя страна кривата на относителната
индивидуална обща ценност на цялостния икономически продукт* (curve
of the relative individual total worth of the entire economic product) RITOWep е
общо понятие за крива на относителната индивидуална обща необходима ценност на цялостния икономически продукт или крива на относителната индивидуална обща принадена ценност на цялостния икономически продукт, или
крива на относителната индивидуална обща цялостна ценност на цялостния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (RITOWep ≡ RITIWep, RITSWep, RITEWep). Ако не е посочено друго, под крива на относителната индивидуална обща ценност на цялостния икономически продукт се подразбира кривата на относителната индивидуална
обща цялостна ценност на цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на относителните индивидуални общи ценности на цялостния икономически
продукт представлява и група, включваща групата на кривите на относителните индивидуални общи полезности и групата на кривите на относителните индивидуални общи стойности на цялостния икономически продукт (на свой ред
тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента
на цялостност на ценността, на полезността или на стойността на цялостния
икономически продукт). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща ценност на цялостния икономически продукт RITOWep (като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи ценности на
цялостния икономически продукт при различни степени на пълнота на ценността) е и общо понятие за крива на относителната индивидуална обща полезност на цялостния икономически продукт RITOUep (последното като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи полезности на
цялостния икономически продукт при различни степени на пълнота на полезността) или крива на относителната индивидуална обща стойност на цялостния икономически продукт RITOVep (последното като понятие, обобщаващо
криви на относителните индивидуални общи стойности на цялостния икономически продукт при различни степени на пълнота на стойността), които са
негови частни случаи.
П.2. Криви на абсолютните индивидуални общи ценностни икономически ингредиенти
В табл. П.2 са подредени посочените досега криви на абсолютните индивидуални общи ценностни икономически ингредиенти, като е дадено и обобщение на някои от тях.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. П.2. Криви на абсолютните индивидуални общи ценностни икономически ингредиенти

Продукт q

Необходим
продукт qi

Принаден
продукт qs

Цялостен
продукт qe

1

2

3

4

Крива на абсолютната обща полезност на продукта
AITOUop

Крива на абсолютната обща полезност на необходимия продукт
AITOUip

Крива на абсолютната обща полезност на принадения продукт

Крива на абсолютната обща полезност на цялостния продукт
AITOUep

Крива на абсолютната обща необходима полезност на
необходимия продукт

Крива на абсолютната обща необхо-

AITOUsp

В това число:
Крива на абсолютната обща необходима полезност на
продукта
AITIUop

дима полезност на
принадения продукт
AITIUsp

AITIUip

Крива на абсолютната обща необходима полезност на
цялостния продукт
AITIUep

Крива на абсолютната обща принадена полезност на
продукта

Крива на абсолютната обща принадена полезност на необходимия продукт

Крива на абсолютната обща принадена полезност на
принадения продукт

Крива на абсолютната обща принадена полезност на цялостния продукт

AITSUop

AITSUip

AITSUsp

AITSUep

Крива на абсолютната обща цялостна
полезност на продукта

Крива на абсолютната обща цялостна
полезност на необходимия продукт

Крива на абсолютната обща цялостна
полезност на принадения продукт

Крива на абсолютната обща цялостна
полезност на цялостния продукт

AITEUop

AITEUip

AITEUsp

AITEUep
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Крива на абсолютната обща
стойност на продукта

Крива на абсолютната обща
стойност на необходимия продукт

Крива на абсолютната обща
стойност на принадения продукт

Крива на абсолютната обща
стойност на цялостния продукт

AITOVop

AITOVip

AITOVsp

AITOVep

Крива на абсолютната обща необходима стойност на
необхо-димия продукт*

Крива на абсолютната обща необходима стойност на
принадения продукт*

Крива на абсолютната обща необходима стойност на
цялостния продукт

AITIVip

AITIVsp

Крива на абсолютната обща принадена стойност на необходимия продукт*

Крива на абсолютната обща принадена стойност на принадения продукт*

Крива на абсолютната обща принадена стойност на цялостния продукт

AITSVsp

AITSVep

В това число:
Крива на абсолютната обща необходима стойност на
продукта
AITIVop

Крива на абсолютната обща принадена стойност на продукта
AITSVop

AITIVep

AITSVip
Крива на абсолютната обща цялостна
стойност на продукта

Крива на абсолютната обща цялостна
стойност на необходимия продукт

Крива на абсолютната обща цялостна
стойност на принадения продукт

Крива на абсолютната обща цялостна
стойност на цялостния продукт

AITEVop

AITEVip

AITEVsp

AITEVep
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Крива на абсолютната обща
ценност на продукта

Крива на абсолютната обща ценност
на необходимия
продукт

Крива на абсолютната обща
ценност на принадения продукт

Крива на абсолютната обща
ценност на цялостния продукт

AITOWop

AITOWip

AITOWsp

AITOWep

Крива на абсолютната обща необходима ценност на
необходимия продукт*

Крива на абсолютната обща необходима ценност на
принадения продукт*

Крива на абсолютната обща необходима ценност на
цялостния продукт

AITIWip

AITIWsp

Крива на абсолютната обща принадена ценност на продукта

Крива на абсолютната обща принадена ценност на необходимия продукт*

Крива на абсолютната обща принадена ценност на принадения продукт*

Крива на абсолютната обща принадена ценност на цялостния продукт

AITSWop

AITSWip

AITSWsp

AITSWep

Крива на абсолютната обща цялостна
ценност на продукта

Крива на абсолютната обща цялостна
ценност на необходимия продукт

Крива на абсолютната обща цялостна
ценност на принадения продукт

Крива на абсолютната обща цялостна
ценност на цялостния продукт

AITEWop

AITEWip

AITEWsp

AITEWep

В това число:
Крива на абсолютната обща необходима ценност на
продукта
AITIWop

AITIWep

Забележки към таблица П.2:
Първо, с изключение на заглавното наименование определенията “индивидуален” и “икономически” са пропуснати навсякъде поради съображение за краткост.
Второ, отбелязаните със звездичка (*) понятия първично не са изведени и не
се обсъждат в тази статия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------П.2.1. Криви на абсолютните индивидуални общи полезности на икономическия продукт
П.2.1.1. Криви на абсолютните индивидуални общи полезности на
икономическия продукт, групирани според степента на цялостност на
икономическия продукт
Криви на абсолютните индивидуални общи полезности на икономическия продукт
От една страна, кривата на абсолютната индивидуална обща полезност
на необходимия икономически продукт AITOUip, кривата на абсолютната индивидуална обща полезност на принадения икономически продукт AITOUsp и
кривата на абсолютната индивидуална обща полезност на цялостния икономически продукт AITOUep образуват групата на кривите на абсолютните индивидуални общи полезности на икономическия продукт* (curves of the
absolute individual total economic product utilities) (AITOUip, AITOUsp,
AITOUep). Тази група е формирана според степента на цялостност на индивидуалния икономически продукт (необходим, принаден и цялостен). От своя
страна кривата на абсолютната индивидуална обща полезност на икономическия продукт* (curve of the absolute individual total economic product
utility) AITOUop е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща
полезност на необходимия икономически продукт или крива на абсолютната
индивидуална обща полезност на принадения икономически продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща полезност на цялостния икономически
продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности)
(AITOUop ≡ AITOUip, AITOUsp, AITOUep). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща полезност на икономическия продукт
се подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща полезност на цялостния икономически продукт.
Криви на абсолютните индивидуални общи необходими полезности на
икономическия продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт AITIUip, кривата на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт
AITIUsp и кривата на абсолютната индивидуална обща необходима полезност
на цялостния икономически продукт AITIUep образуват групата на кривите
на абсолютните индивидуални общи необходими полезности на икономи194
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия продукт* (curves of the absolute individual total indispensable economic
product utilities) (AITIUip, AITIUsp, AITIUep). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на икономическия
продукт* (curve of the absolute individual total indispensable economic product
utility) AITIUop е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща
необходима полезност на необходимия икономически продукт или крива на
абсолютната индивидуална обща необходима полезност на принадения икономически продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт, които са негови частни
случаи (т.е. са негови разновидности) (AITIUop ≡ AITIUip, AITIUsp, AITIUep).
Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на икономическия продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт.
Криви на абсолютните индивидуални общи принадени полезности на
икономическия продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт AITSUip, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт
AITSUsp и кривата на абсолютната индивидуална обща принадена полезност
на цялостния икономически продукт AITSUep образуват групата на кривите
на абсолютните индивидуални общи принадени полезности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total surplus economic product
utilities) (AITSUip, AITSUsp, AITSUep). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на икономическия продукт* (curve of the absolute individual total surplus economic product utility)
AITSUop е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически
продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща принадена полезност
на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са
негови разновидности) (AITSUop ≡ AITSUip, AITSUsp, AITSUep). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на икономическия продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Криви на абсолютните индивидуални общи пълни полезности на икономическия продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт AITEUip, кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт AITEUsp
и кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт AITEUep образуват групата на кривите на абсолютните индивидуални общи пълни полезности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total entire economic product utilities)
(AITEUip, AITEUsp, AITEUep). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на икономическия продукт* (curve of
the absolute individual total entire economic product utility) AITEUop е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална
цялостна обща полезност на принадения икономически продукт, или крива на
абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности)
(AITEUop ≡ AITEUip, AITEUsp, AITEUep). Ако не е посочено друго, под крива
на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на икономическия
продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална цялостна обща
полезност на цялостния икономически продукт.
П.2.1.2. Криви на абсолютните индивидуални общи полезности на
икономическия продукт, групирани според степента на цялостност на
полезността
Криви на абсолютните индивидуални общи полезности на икономическия продукт
От друга страна, кривата на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на икономическия продукт AITIUop, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на икономическия продукт AITSUop и
кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на икономическия продукт AITEUop образуват отново групата на кривите на абсолютните индивидуални общи полезности на икономическия продукт* (curves
of the absolute individual total economic product utilities) (AITIUop, AITSUop,
AITEUop). Този път, обаче, тя е формирана според степента на цялостност на
абсолютната индивидуална обща полезност на икономическия продукт (необходима, принадена и цялостна). Тогава от своя страна кривата на абсолют196
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната индивидуална обща полезност на икономическия продукт* (curve of
the absolute individual total economic product utility) AITOUop е общо понятие за
крива на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на икономическия продукт или крива на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на икономическия продукт, или крива на абсолютната индивидуална
обща цялостна полезност на икономическия продукт, които са негови частни
случаи (т.е. са негови разновидности) (AITOUop ≡ AITIUop, AITSUop,
AITEUop). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална
обща полезност на икономическия продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на икономическия продукт.
Криви на абсолютните индивидуални общи полезности на необходимия икономически продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт AITIUip, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт
AITSUip и кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на
цялостния икономически продукт AITEUip образуват групата на кривите на
абсолютните индивидуални общи полезности на необходимия икономически продукт* (curves of the absolute individual total utilities of the
indispensable economic product) (AITIUip, AITSUip, AITEUip). От своя страна
кривата на абсолютната индивидуална обща полезност на необходимия
икономически продукт* (curve of the absolute individual total utility of the
indispensable economic product) AITOUip е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на необходимия икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на необходимия икономически продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт,
които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) AITOUip ≡
(AITIUip, AITSUip, AITEUip). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща полезност на необходимия икономически продукт се
подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на
необходимия икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Криви на абсолютните индивидуални общи полезности на принадения
икономически продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на
принадения икономически продукт AITIUsp, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт
AITSUsp и кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на
принадения икономически продукт AITEUsp образуват групата на кривите на
абсолютните индивидуални общи полезности на принадения икономически продукт* (curves of the absolute individual total utilities of the surplus
economic product) (AITIUsp, AITSUsp, AITEUsp). От своя страна кривата на
абсолютната индивидуална обща полезност на принадения икономически
продукт* (curve of the absolute individual total utility of the surplus economic
product) AITOUsp е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща
необходима полезност на принадения икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на принадения икономически продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт, които са негови частни случаи
(т.е. са негови разновидности) (AITOUsp ≡ AITIUsp, AITSUsp, AITEUsp). Ако
не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща полезност
на принадения икономически продукт се подразбира кривата на абсолютната
индивидуална обща цялостна полезност на принадения икономически продукт.
Криви на абсолютните индивидуални общи полезности на цялостния
икономически продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт AITIUep, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт AITSUep и
кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на цялостния
икономически продукт AITEUep образуват групата на кривите на абсолютните индивидуални общи полезности на цялостния икономически продукт* (curves of the absolute individual total utilities of the entire economic
product) (AITIUep, AITSUep, AITEUep). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща полезност на цялостния икономически продукт*
(curve of the absolute individual total utility of the entire economic product)
AITOUep е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на цялостния икономически продукт или крива на абсолют198
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на
цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (AITOUep ≡ AITIUep, AITSUep, AITEUep). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща полезност на цялостния икономически продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт.
П.2.2. Криви на абсолютните индивидуални общи стойности на икономическия продукт
П.2.2.1. Криви на абсолютните индивидуални общи стойности на икономическия продукт, групирани според степента на цялостност на
икономическия продукт
Криви на абсолютните индивидуални общи стойности на икономическия продукт
От една страна, кривата на абсолютната индивидуална обща стойност
на необходимия икономически продукт AITOVip, кривата на абсолютната индивидуална обща стойност на принадения икономически продукт AITOVsp и
кривата на абсолютната индивидуална обща стойност на цялостния икономически продукт AITOVep образуват групата на кривите на абсолютните индивидуални общи стойности на икономическия продукт* (curves of the
absolute individual total economic product values) (AITOVip, AITOVsp,
AITOVep). Тази група е формирана според степента на цялостност на индивидуалния икономически продукт (необходим, принаден и цялостен). От своя
страна кривата на абсолютната индивидуална обща стойност на икономическия продукт* (curve of the absolute individual total economic product
value) AITOVop е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща
стойност на необходимия икономически продукт или крива на абсолютната
индивидуална обща стойност на принадения икономически продукт, или крива
на абсолютната индивидуална обща стойност на цялостния икономически
продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности)
(AITOVop ≡ AITOVip, AITOVsp, AITOVep). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща стойност на икономическия продукт се
подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща стойност на цялостния икономически продукт.
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Криви на абсолютните индивидуални общи необходими стойности на
икономическия продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на необходимия икономически продукт AITIVip, кривата на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на принадения икономически продукт
AITIVsp и кривата на абсолютната индивидуална обща необходима стойност
на цялостния икономически продукт AITIVep образуват групата на кривите
на абсолютните индивидуални общи необходими стойности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total indispensable economic
product values) (AITIVip, AITIVsp, AITIVep). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на икономическия
продукт* (curve of the absolute individual total indispensable economic product
value) AITIVop е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща
необходима стойност на необходимия икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на принадения икономически продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи
(т.е. са негови разновидности) (AITIVop ≡ AITIVip, AITIVsp, AITIVep). Ако не
е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща стойност на
икономическия продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална
обща необходима стойност на цялостния икономически продукт.
Криви на абсолютните индивидуални общи принадени стойности на
икономическия продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща принадена стойност на необходимия икономически продукт AITSVip, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена стойност на принадения икономически продукт AITSVsp
и кривата на абсолютната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт AITSVep образуват групата на кривите на абсолютните индивидуални общи принадени стойности на икономическия
продукт* (curves of the absolute individual total surplus economic product values)
(AITSVip, AITSVsp, AITSVep). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща принадена стойност на икономическия продукт* (curve
of the absolute individual total surplus economic product value) RITSVop е общо
понятие за крива на абсолютната индивидуална обща принадена стойност на
необходимия икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална
обща принадена стойност на принадения икономически продукт, или крива на
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до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------абсолютната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности)
(AITSVop ≡ AITSVip, AITSVsp, AITSVep). Ако не е посочено друго, под крива
на абсолютната индивидуална обща стойност на икономическия продукт се
подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща принадена стойност
на цялостния икономически продукт.
Криви на абсолютните индивидуални общи пълни стойности на икономическия продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт AITEVip, кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт AITEVsp и
кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния
икономически продукт AITEVep образуват групата на кривите на абсолютните индивидуални общи пълни стойности на икономическия продукт*
(curves of the absolute individual total entire economic product values) (AITEVip,
AITEVsp, AITEVep). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална
обща цялостна стойност на икономическия продукт* (curve of the absolute
individual total entire economic product value) RITEVop е общо понятие за крива
на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална цялостна обща
стойност на принадения икономически продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (AITEVop ≡
AITEVip, AITEVsp, AITEVep). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща стойност на икономическия продукт се подразбира
кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния
икономически продукт.
П.2.2.2. Криви на абсолютните индивидуални общи стойности на икономическия продукт, групирани според степента на цялостност на
стойността
Крива на абсолютните индивидуални общи стойности на икономическия продукт
От друга страна, кривата на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на икономическия продукт AITIVop, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена стойност на икономическия продукт AITSVop и
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на икономическия продукт AITEVop образуват отново групата на кривите на абсолютните индивидуални общи стойности на икономическия продукт* (curves
of the absolute individual total economic product values) (AITIVop, AITSVop,
AITEVop). Този път, обаче, тя е формирана според степента на цялостност на
абсолютната индивидуална обща стойност на икономическия продукт (необходима, принадена и цялостна). Тогава от своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща стойност на икономическия продукт* (curve of
the absolute individual total economic product value) AITOVop е общо понятие за
крива на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на икономическия продукт или крива на абсолютната индивидуална обща принадена
стойност на икономическия продукт, или крива на абсолютната индивидуална
обща цялостна стойност на икономическия продукт, които са негови частни
случаи (т.е. са негови разновидности) (AITOVop ≡ AITIVop, AITSVop,
AITEVop). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална
обща стойност на икономическия продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на икономическия продукт.
Криви на абсолютните индивидуални общи стойности на необходимия икономически продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на необходимия икономически продукт AITIVip, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена стойност на необходимия икономически продукт
AITSVip и кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на
цялостния икономически продукт AITEVip образуват групата на кривите на
абсолютните индивидуални общи стойности на необходимия икономически продукт* (curves of the absolute individual total values of the indispensable
economic product) (AITIVip, AITSVip, AITEVip). От своя страна кривата на
абсолютната индивидуална обща стойност на необходимия икономически продукт* (curve of the absolute individual total value of the indispensable
economic product) AITOVip е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на необходимия икономически продукт или
крива на абсолютната индивидуална обща принадена стойност на необходимия икономически продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (AITOVip ≡ AITIVip, AITSVip,
AITEVip). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща стойност на необходимия икономически продукт се подразбира кривата
на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт.
Криви на абсолютните индивидуални общи стойности на принадения
икономически продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на
принадения икономически продукт AITIVsp, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена стойност на принадения икономически продукт
AITSVsp и кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на
принадения икономически продукт AITEVsp образуват групата на кривите на
абсолютните индивидуални общи стойности на принадения икономически продукт* (curves of the absolute individual total values of the surplus economic
product) (AITIVsp, AITSVsp, AITEVsp). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща стойност на принадения икономически продукт* (curve of the absolute individual total value of the surplus economic product)
AITOVsp е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на принадения икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална обща принадена стойност на принадения икономически
продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на
принадения икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (AITOVsp ≡ AITIVsp, AITSVsp, AITEVsp). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща стойност на принадения икономически продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на принадения икономически продукт.
Криви на абсолютните индивидуални общи стойности на цялостния
икономически продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт AITIVep, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт AITSVep и
кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния
икономически продукт AITEVep образуват групата на кривите на абсолютните индивидуални общи стойности на цялостния икономически продукт* (curves of the absolute individual total values of the entire economic
product) (AITIVep, AITSVep, AITEVep). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща стойност на цялостния икономически продукт*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(curve of the absolute individual total value of the entire economic product)
AITOVep е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на цялостния икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови
разновидности) (AITOVep ≡ AITIVep, AITSVep, AITEVep). Ако не е посочено
друго, под крива на абсолютната индивидуална обща стойност на цялостния
икономически продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
П.2.3. Криви на абсолютните индивидуални общи ценности на икономическия продукт
П.2.3.1. Криви на абсолютните индивидуални общи ценности на икономическия продукт, групирани според степента на цялостност на
икономическия продукт
Криви на абсолютните индивидуални общи ценности на икономическия продукт
От една страна, кривата на абсолютната индивидуална обща ценност на
необходимия икономически продукт AITOWip, кривата на абсолютната индивидуална обща ценност на принадения икономически продукт AITOWsp и
кривата на абсолютната индивидуална обща ценност на цялостния икономически продукт AITOWep образуват групата на кривите на абсолютните индивидуални общи ценности на икономическия продукт* (curves of the
absolute individual total economic product worths) (AITOWip, AITOWsp,
AITOWep). Тази група е формирана според степента на цялостност на индивидуалния икономически продукт (необходим, принаден и цялостен). От своя
страна кривата на абсолютната индивидуална обща ценност на икономическия продукт* (curve of the absolute individual total economic product worth)
AITOWop е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща ценност на необходимия икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална обща ценност на принадения икономически продукт, или крива на
абсолютната индивидуална обща ценност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (AITOWop
≡ AITOWip, AITOWsp, AITOWep). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща ценност на икономическия продукт се подраз204
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бира кривата на абсолютна индивидуалната обща ценност на цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на абсолютните индивидуални общи ценности на икономическия продукт
представлява и група, включваща групата на кривите на абсолютните индивидуални общи полезности и групата на кривите на абсолютните индивидуални
общи стойности на икономическия продукт (на свой ред тези три групи са
формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност на
индивидуалния икономически продукт). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща ценност на икономическия продукт AITOWop (като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи ценности при
различни степени на пълнота на икономическия продукт) е и общо понятие за
крива на абсолютна индивидуална обща полезност на икономическия продукт
AITOUop (последното като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуални общи полезности при различни степени на пълнота на икономическия продукт) или крива на абсолютната индивидуална обща стойност на
икономическия продукт AITOVop (последното като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи стойности при различни степени на
пълнота на икономическия продукт), които са негови частни случаи.
Криви на абсолютните индивидуални общи необходими ценности на
икономическия продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на необходимия икономически продукт AITIWip, кривата на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на принадения икономически продукт
AITIWsp и кривата на абсолютната индивидуална обща необходима ценност
на цялостния икономически продукт AITIWep образуват групата на кривите
на абсолютните индивидуални общи необходими ценности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total indispensable economic
product worths) (AITIWip, AITIWsp, AITIWep). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на икономическия
продукт* (curve of the absolute individual total indispensable economic product
worth) AITIWop е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща
необходима ценност на необходимия икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на принадения икономически продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща необходима
ценност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(т.е. са негови разновидности) (AITIWop ≡ AITIWip, AITIWsp, AITIWep). Ако
не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на икономическия продукт се подразбира кривата на абсолютната
индивидуална обща необходима ценност на цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на абсолютните индивидуални общи необходими ценности на икономическия
продукт представлява и група, включваща групата на кривите на абсолютните
индивидуални общи необходими полезности и групата на кривите на абсолютните индивидуални общи необходими стойности на икономическия продукт (на свой ред тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност на индивидуалния икономически продукт).
От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на икономическия продукт AITIWop (като понятие, обобщаващо криви на
относителните индивидуални общи необходими ценности при различни степени на пълнота на икономическия продукт) е и общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща необходима полезност на икономическия продукт
AITIUop (последното като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи необходими полезности при различни степени на пълнота на
икономическия продукт) или крива на абсолютната индивидуална обща необходима стойност на икономическия продукт AITIVop (последното като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи необходими
стойности при различни степени на пълнота на икономическия продукт), които са негови частни случаи.
Криви на абсолютните индивидуални общи принадени ценности на
икономическия продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на необходимия икономически продукт AITSWip, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на принадения икономически продукт AITSWsp
и кривата на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на цялостния икономически продукт AITSWep образуват групата на кривите на абсолютните индивидуални общи принадени ценности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total surplus economic product worths)
(AITSWip, AITSWsp, AITSWep). От своя страна кривата на абсолютната
индивидуална обща принадена ценност на икономическия продукт* (curve
of the absolute individual total surplus economic product worth) AITSWop е общо
понятие за крива на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------необходимия икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална
обща принадена ценност на принадения икономически продукт, или крива на
абсолютната индивидуална обща принадена ценност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности)
(AITSWop ≡ AITSWip, AITSWsp, AITSWep). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на икономическия
продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща принадена
ценност на цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на абсолютните индивидуални общи принадени ценности на икономическия
продукт представлява и група, включваща групата на кривите на абсолютните
индивидуални общи принадени полезности и групата на кривите на абсолютните индивидуални общи принадени стойности на икономическия продукт (на
свой ред тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според
степента на цялостност на индивидуалния икономически продукт). От своя
страна кривата на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на икономическия продукт AITSWop (като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи принадени ценности при различни степени на пълнота на икономическия продукт) е и общо понятие за крива на абсолютната
индивидуална обща принадена полезност на икономическия продукт AITSUop
(последното като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални
общи принадени полезности при различни степени на пълнота на икономическия продукт) или крива на абсолютната индивидуална обща принадена
стойност на икономическия продукт AITSVop (последното като понятие,
обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи принадени стойности
при различни степени на пълнота на икономическия продукт), които са негови
частни случаи.
Криви на абсолютните индивидуални общи пълни ценности на икономическия продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на необходимия икономически продукт AITEWip, кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на принадения икономически продукт AITEWsp и
кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на цялостния
икономически продукт AITEWep образуват групата на кривите на абсолютните индивидуални общи пълни ценности на икономическия продукт*
(curves of the absolute individual total entire economic product worths) (AITEWip,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------AITEWsp, AITEWep). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на икономическия продукт* (curve of the
absolute individual total entire economic product worth) AITEWop е общо понятие
за крива на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на необходимия икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална цялостна
обща ценност на принадения икономически продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на цялостния икономически продукт,
които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (AITEWop ≡
AITEWip, AITEWsp, AITEWep). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на икономическия продукт се
подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на
цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на абсолютните индивидуални общи пълни ценности на икономическия продукт представлява и група, включваща групата на кривите на абсолютните индивидуални общи пълни полезности и групата на кривите на абсолютните индивидуални общи пълни стойности на икономическия продукт (на свой ред
тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента
на цялостност на индивидуалния икономически продукт). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на икономическия
продукт AITEWop (като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи пълни ценности при различни степени на пълнота на икономическия продукт) е и общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща цялостна полезност на икономическия продукт AITEUop (последното като
понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи пълни полезности при различни степени на цялостната на икономическия продукт) или
крива на абсолютната индивидуална обща цялостна стойност на икономическия продукт AITEVop (последното като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи пълни стойности при различни степени на пълнота на икономическия продукт), които са негови частни случаи.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------П.2.3.2. Криви на абсолютните индивидуални общи ценности на икономическия продукт, групирани според степента на цялостност на
ценността
Криви на абсолютните индивидуални общи ценности на икономическия продукт
От друга страна, кривата на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на икономическия продукт AITIWop, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на икономическия продукт AITSWop и
кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на икономическия продукт AITEWop образуват отново групата на кривите на абсолютните
индивидуални общи ценности на икономическия продукт* (curves of the
absolute individual total economic product worths) (AITIWop, AITSWop,
AITEWop). Този път, обаче, тя е формирана според степента на цялостност на
абсолютната индивидуална обща ценност на икономическия продукт (необходима, принадена и цялостна). Тогава от своя страна кривата на абсолютната
индивидуална обща ценност на икономическия продукт* (curve of the
absolute individual total economic product worth) AITOWop е общо понятие за
крива на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на икономическия продукт или крива на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на икономическия продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на икономическия продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (AITOWop ≡ AITIWop, AITSWop,
AITEWop). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална
обща ценност на икономическия продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на икономическия продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на абсолютните индивидуални общи ценности на икономическия продукт
представлява и група, включваща групата на кривите на абсолютните индивидуални общи полезности и групата на кривите на абсолютните индивидуални
общи стойности на икономическия продукт (на свой ред тези три групи са
формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност на
ценността, на полезността или на стойността на икономическия продукт). От
своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща ценност на икономическия продукт AITOWop (като понятие, обобщаващо криви на абсолютните
индивидуални общи ценности на икономическия продукт при различни степени на пълнота на ценността) е и общо понятие за крива на абсолютната инди209
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видуална обща полезност на икономическия продукт AITOUop (последното
като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи полезности на икономическия продукт при различни степени на пълнота на полезността) или крива на абсолютната индивидуална обща стойност на икономическия продукт AITOVop (последното като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи стойности на икономическия продукт при различни степени на пълнота на стойността), които са негови частни случаи.
Криви на абсолютните индивидуални общи ценности на необходимия
икономически продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на необходимия икономически продукт AITIWip, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на необходимия икономически продукт
AITSWip и кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на
цялостния икономически продукт AITEWip образуват групата на кривите на
абсолютните индивидуални общи ценности на необходимия икономически
продукт* (curves of the absolute individual total worths of the indispensable
economic product) (AITIWip, AITSWip, AITEWip). От своя страна кривата на
абсолютната индивидуална обща ценност на необходимия икономически
продукт* (curve of the absolute individual total worth of the indispensable
economic product) AITOWip е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на необходимия икономически продукт или
крива на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на необходимия
икономически продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на необходимия икономически продукт, които са негови частни
случаи (т.е. са негови разновидности) (AITOWip ≡ AITIWip, AITSWip,
AITEWip). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална
обща ценност на необходимия икономически продукт се подразбира кривата
на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на необходимия икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на абсолютните индивидуални общи ценности на необходимия икономически
продукт представлява и група, включваща групата на кривите на абсолютните
индивидуални общи полезности и групата на кривите на абсолютните индивидуални общи стойности на необходимия икономически продукт (на свой ред
тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента
на цялостност на ценността, на полезността или на стойността на необходимия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически продукт). От своя страна кривата на относителната индивидуална обща ценност на необходимия икономически продукт AITOWip (като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи ценности на
необходимия икономически продукт при различни степени на пълнота на ценността) е и общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща полезност на необходимия икономически продукт AITOUip (последното като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи полезности на
необходимия икономически продукт при различни степени на пълнота на полезността) или крива на абсолютната индивидуална обща стойност на необходимия икономически продукт AITOVip (последното като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи стойности на необходимия
икономически продукт при различни степени на цялостната на стойността),
които са негови частни случаи.
Криви на абсолютните индивидуални общи ценности на принадения
икономически продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на принадения икономически продукт AITIWsp, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на принадения икономически продукт AITSWsp
и кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на принадения икономически продукт AITEWsp образуват групата на кривите на абсолютните индивидуални общи ценности на принадения икономически продукт* (curves of the absolute individual total worths of the surplus economic
product) (AITIWsp, AITSWsp, AITEWsp). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална обща ценност на принадения икономически продукт* (curve of the absolute individual total worth of the surplus economic
product) AITOWsp е общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на принадения икономически продукт или крива на
абсолютната индивидуална обща принадена ценност на принадения икономически продукт, или крива на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на принадения икономически продукт, които са негови частни случаи
(т.е. са негови разновидности) (AITOWsp ≡ AITIWsp, AITSWsp, AITEWsp).
Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща ценност на принадения икономически продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на принадения икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на абсолютните индивидуални общи ценности на принадения икономически
продукт представлява и група, включваща групата на кривите на абсолютните
индивидуални общи полезности и групата на кривите на абсолютните индивидуални общи стойности на принадения икономически продукт (на свой ред
тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента
на цялостност на ценността, на полезността или на стойността на принадения
икономически продукт). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална
обща ценност на принадения икономически продукт AITOWsp (като понятие,
обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи ценности на принадения икономически продукт при различни степени на пълнота на ценността) е и
общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща полезност на принадения икономически продукт AITOUsp (последното като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи полезности на принадения
икономически продукт при различни степени на пълнота на полезността) или
крива на абсолютната индивидуална обща стойност на принадения икономически продукт AITOVsp (последното като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи стойности на принадения икономически продукт при различни степени на пълнота на стойността), които са негови частни
случаи.
Криви на абсолютните индивидуални общи ценности на цялостния
икономически продукт
Кривата на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на цялостния икономически продукт AITIWep, кривата на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на цялостния икономически продукт AITSWep и
кривата на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на цялостния
икономически продукт AITEWep образуват групата на кривите на абсолютните индивидуални общи ценности на цялостния икономически продукт*
(curves of the absolute individual total worths of the entire economic product)
(AITIWep, AITSWep, AITEWep). От своя страна кривата на абсолютната
индивидуална обща ценност на цялостния икономически продукт* (curve
of the absolute individual total worth of the entire economic product) AITOWep е
общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща необходима ценност на цялостния икономически продукт или крива на абсолютната индивидуална обща принадена ценност на цялостния икономически продукт, или
крива на абсолютната индивидуална обща цялостна ценност на цялостния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (AITOWep ≡ AITIWep, AITSWep, AITEWep). Ако не е посочено друго, под крива на абсолютната индивидуална обща ценност на цялостния икономически продукт се подразбира кривата на абсолютната индивидуална обща
цялостна ценност на цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на абсолютните индивидуални общи ценности на цялостния икономически
продукт представлява и група, включваща групата на кривите на абсолютните
индивидуални общи полезности и групата на кривите на абсолютните индивидуални общи стойности на цялостния икономически продукт (на свой ред тези
три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента на
цялостност на ценността, на полезността или на стойността на цялостния икономически продукт). От своя страна кривата на абсолютната индивидуална
обща ценност на цялостния икономически продукт AITOWep (като понятие,
обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи ценности на цялостния икономически продукт при различни степени на пълнота на ценността) е и
общо понятие за крива на абсолютната индивидуална обща полезност на цялостния икономически продукт AITOUep (последното като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи полезности на цялостния
икономически продукт при различни степени на пълнота на полезността) или
крива на абсолютната индивидуална обща стойност на цялостния икономически продукт AITOVep (последното като понятие, обобщаващо криви на абсолютните индивидуални общи стойности на цялостния икономически продукт
при различни степени на пълнота на стойността), които са негови частни случаи.
П.3. Криви на индивидуалните общи ценностни икономически ингредиенти
В табл. П.3 са подредени разгледаните досега криви на индивидуалните
общи ценностни икономически ингредиенти (чиито разновидности са кривите
на относителните и на абсолютните индивидуални общи ценностни икономически ингредиенти) и е направено обобщение на някои от тях.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. П.3. Криви на индивидуалните общи ценностни икономически ингредиенти

Продукт q

Необходим
продукт qi

Принаден
продукт qs

Цялостен
продукт qe

1

2

3

4

Крива на общата
полезност на продукта
ITOUop

Крива на общата
полезност на необходимия продукт
ITOUip

Крива на общата
полезност на принадения продукт
ITOUsp

Крива на общата
полезност на цялостния продукт
ITOUep

Крива на общата
необходима полезност на необходимия продукт

Крива на общата
необходима полезност на цялостния
продукт

ITIUip

Крива на общата
необходима полезност на принадения
продукт
ITIUsp

Крива на общата
принадена полезност на необходимия продукт

Крива на общата
принадена полезност на принадения
продукт

Крива на общата
принадена полезност на цялостния
продукт

ITSUip

ITSUsp

ITSUep

Крива на общата
цялостна полезност
на необходимия
продукт

Крива на общата
цялостна полезност
на принадения продукт

Крива на общата
цялостна полезност
на цялостния продукт

ITEUip

ITEUsp

ITEUep

В това число:
Крива на общата
необходима полезност на продукта
ITIUop

Крива на общата
принадена полезност на продукта
ITSUop

Крива на общата
цялостна полезност
на продукта
ITEUop
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Крива на общата
стойност на продукта

Крива на общата
стойност на необходимия продукт

Крива на общата
стойност на принадения продукт

Крива на общата
стойност на цялостния продукт

ITOVop

ITOVip

ITOVsp

ITOVep

Крива на общата
необходима
стойност на продукта

Крива на общата
необходима
стойност на необходимия продукт*

Крива на общата
необходима
стойност на принадения продукт*

Крива на общата
необходима
стойност на цялостния продукт

ITIVop

ITIVip

ITIVsp

ITIVep

Крива на общата
принадена стойност
на продукта

Крива на общата
принадена стойност
на необходимия
продукт*

Крива на общата
принадена стойност
на принадения продукт*

Крива на общата
принадена стойност
на цялостния продукт

ITSVip

ITSVsp

ITSVep

Крива на общата
цялостна стойност
на необходимия
продукт

Крива на общата
цялостна стойност
на принадения продукт

Крива на общата
цялостна стойност
на цялостния продукт

ITEVip

ITEVsp

ITEVep

В това число:

ITSVop

Крива на общата
цялостна стойност
на продукта
ITEVop

215

1551

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Крива на общата
ценност на продукта

Крива на общата
ценност на необходимия продукт

Крива на общата
ценност на принадения продукт

Крива на общата
ценност на цялостния продукт

ITOWop

ITOWip

ITOWsp

ITOWep

В това число:
Крива на общата
Крива на общата
Крива на общата
Крива на общата
необходима ценност необходима ценност необходима ценност необходима ценност
на продукта
на цялостния прона необходимия
на принадения продукт
продукт*
дукт*
ITIWop
ITIWep
ITIWip
ITIWsp
Крива на общата
принадена ценност
на продукта
ITSWop

Крива на общата
принадена ценност
на необходимия
продукт*

Крива на общата
принадена ценност
на принадения продукт*

Крива на общата
принадена ценност
на цялостния продукт

ITSWip

ITSWsp

ITSWep

Крива на общата
Крива на общата
Крива на общата
Крива на общата
цялостна ценност на цялостна ценност на цялостна ценност на цялостна ценност на
продукта
необходимия про- принадения продукт цялостния продукт
дукт
ITEWep
ITEWop
ITEWsp
ITEWip

Забележки към таблица П.3:
Първо, с изключение на заглавното наименование определенията “индивидуален” и “икономически” са пропуснати навсякъде поради съображение за краткост.
Второ, отбелязаните със звездичка (*) понятия първично не са изведени и не
се обсъждат в тази статия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------П.3.1. Криви на индивидуалните общи полезности на икономическия
продукт
П.3.1.1. Криви на индивидуалните общи полезности на икономическия
продукт, групирани според степента на цялостност на икономическия продукт
Криви на индивидуалните общи полезности на икономическия продукт
От една страна, кривата на индивидуалната обща полезност на необходимия икономически продукт ITOUip, кривата на индивидуалната обща полезност на принадения икономически продукт ITOUsp и кривата на индивидуалната обща полезност на цялостния икономически продукт ITOUep образуват
групата на кривите на индивидуалните общи полезности на икономическия продукт* (curves of the individual total economic product utilities) (ITOUip,
ITOUsp, ITOUep). Тази група е формирана според степента на цялостност на
индивидуалния икономически продукт (необходим, принаден и цялостен). От
своя страна кривата на индивидуалната обща полезност на икономическия
продукт* (curve of the individual total economic product utility) ITOUop е общо
понятие за крива на индивидуалната обща полезност на необходимия икономически продукт или крива на индивидуалната обща полезност на принадения
икономически продукт, или крива на индивидуалната обща полезност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови
разновидности) (ITOUop ≡ ITOUip, ITOUsp, ITOUep). Ако не е посочено друго,
под крива на индивидуалната обща полезност на икономическия продукт се
подразбира кривата на индивидуалната обща полезност на цялостния икономически продукт.
Криви на индивидуалните общи необходими полезности на икономическия продукт
Кривата на индивидуалната обща необходима полезност на необходимия
икономически продукт ITIUip, кривата на индивидуалната обща необходима
полезност на принадения икономически продукт ITIUsp и кривата на индивидуалната обща необходима полезност на цялостния икономически продукт
ITIUep образуват групата на кривите на индивидуалните общи необходими
полезности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total
indispensable economic product utilities) (ITIUip, ITIUsp, ITIUep). От своя страна
кривата на индивидуалната обща необходима полезност на икономичес217
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия продукт* (curve of the absolute individual total indispensable economic
product utility) ITIUop е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима полезност на необходимия икономически продукт или крива на индивидуалната обща необходима полезност на принадения икономически продукт, или крива на индивидуалната обща необходима полезност на цялостния
икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITIUop ≡ ITIUip, ITIUsp, ITIUep). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща необходима полезност на икономическия продукт
се подразбира кривата на индивидуалната обща необходима полезност на цялостния икономически продукт.
Криви на индивидуалните общи принадени полезности на икономическия продукт
Кривата на индивидуалната обща принадена полезност на необходимия
икономически продукт ITSUip, кривата на индивидуалната обща принадена
полезност на принадения икономически продукт ITSUsp и кривата на индивидуалната обща принадена полезност на цялостния икономически продукт
ITSUep образуват групата на кривите на индивидуалните общи принадени
полезности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total
surplus economic product utilities) (ITSUip, ITSUsp, ITSUep). От своя страна кривата на индивидуалната обща принадена полезност на икономическия
продукт* (curve of the absolute individual total surplus economic product utility)
ITSUop е общо понятие за крива на индивидуалната обща принадена полезност
на необходимия икономически продукт или крива на индивидуалната обща
принадена полезност на принадения икономически продукт, или крива на индивидуалната обща принадена полезност на цялостния икономически продукт,
които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITSUop ≡
ITSUip, ITSUsp, ITSUep). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща принадена полезност на икономическия продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща принадена полезност на цялостния икономически
продукт.
Криви на индивидуалните общи пълни полезности на икономическия
продукт
Кривата на индивидуалната обща цялостна полезност на необходимия
икономически продукт ITEUip, кривата на индивидуалната обща цялостна полезност на принадения икономически продукт ITEUsp и кривата на индивиду218
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------алната обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт ITEUep
образуват групата на кривите на индивидуалните общи пълни полезности
на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total entire
economic product utilities) (ITEUip, ITEUsp, ITEUep). От своя страна кривата на
индивидуалната обща цялостна полезност на икономическия продукт*
(curve of the absolute individual total entire economic product utility) ITEUop е
общо понятие за крива на индивидуалната обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт или крива на индивидуалната цялостна обща
полезност на принадения икономически продукт, или крива на индивидуалната обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITEUop ≡ ITEUip, ITEUsp,
ITEUep). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща цялостна полезност на икономическия продукт се подразбира кривата на индивидуалната цялостна обща полезност на цялостния икономически продукт.
П.3.1.2. Криви на индивидуалните общи полезности на икономическия продукт, групирани според степента на цялостност на полезността
Криви на индивидуалните общи полезности на икономическия продукт
От друга страна, кривата на индивидуалната обща необходима полезност на икономическия продукт ITIUop, кривата на индивидуалната обща принадена полезност на икономическия продукт ITSUop и кривата на индивидуалната обща цялостна полезност на икономическия продукт ITEUop образуват
отново групата на кривите на индивидуалните общи полезности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total economic product
utilities) (ITIUop, ITSUop, ITEUop). Този път, обаче, тя е формирана според степента на цялостност на индивидуалната обща полезност на икономическия
продукт (необходима, принадена и цялостна). Тогава от своя страна кривата
на индивидуалната обща полезност на икономическия продукт* (curve of
the absolute individual total economic product utility) ITOUop е общо понятие за
крива на индивидуалната обща необходима полезност на икономическия продукт или крива на индивидуалната обща принадена полезност на икономическия продукт, или крива на индивидуалната обща цялостна полезност на икономическия продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITOUop ≡ ITIUop, ITSUop, ITEUop). Ако не е посочено друго, под
крива на индивидуалната обща полезност на икономическия продукт се под219
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разбира кривата на индивидуалната обща цялостна полезност на икономическия продукт.
Криви на индивидуалните общи полезности на необходимия икономически продукт
Кривата на индивидуалната обща необходима полезност на необходимия
икономически продукт ITIUip, кривата на индивидуалната обща принадена
полезност на необходимия икономически продукт ITSUip и кривата на индивидуалната обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт
ITEUip образуват групата на кривите на индивидуалните общи полезности
на необходимия икономически продукт* (curves of the absolute individual total
utilities of the indispensable economic product) (ITIUip, ITSUip, ITEUip). От своя
страна кривата на индивидуалната обща полезност на необходимия икономически продукт* (curve of the absolute individual total utility of the
indispensable economic product) ITOUip е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима полезност на необходимия икономически продукт
или крива на индивидуалната обща принадена полезност на необходимия икономически продукт, или крива на индивидуалната обща цялостна полезност на
необходимия икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са
негови разновидности) ITOUip ≡ (ITIUip, ITSUip, ITEUip). Ако не е посочено
друго, под крива на индивидуалната обща полезност на необходимия икономически продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща цялостна полезност на необходимия икономически продукт.
Криви на индивидуалните общи полезности на принадения икономически продукт
Кривата на индивидуалната обща необходима полезност на принадения
икономически продукт ITIUsp, кривата на индивидуалната обща принадена
полезност на принадения икономически продукт ITSUsp и кривата на индивидуалната обща цялостна полезност на принадения икономически продукт
ITEUsp образуват групата на кривите на индивидуалните общи полезности
на принадения икономически продукт* (curves of the absolute individual total
utilities of the surplus economic product) (ITIUsp, ITSUsp, ITEUsp). От своя страна
кривата на индивидуалната обща полезност на принадения икономически
продукт* (curve of the absolute individual total utility of the surplus economic
product) ITOUsp е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима
полезност на принадения икономически продукт или крива на индивидуалната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща принадена полезност на принадения икономически продукт, или крива
на индивидуалната обща цялостна полезност на принадения икономически
продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITOUsp
≡ ITIUsp, ITSUsp, ITEUsp). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща полезност на принадения икономически продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща цялостна полезност на принадения икономически продукт.
Криви на индивидуалните общи полезности на цялостния икономически продукт
Кривата на индивидуалната обща необходима полезност на цялостния
икономически продукт ITIUep, кривата на индивидуалната обща принадена
полезност на цялостния икономически продукт ITSUep и кривата на индивидуалната обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт ITEUep
образуват групата на кривите на индивидуалните общи полезности на цялостния икономически продукт* (curves of the absolute individual total utilities
of the entire economic product) (ITIUep, ITSUep, ITEUep). От своя страна кривата на индивидуалната обща полезност на цялостния икономически продукт* (curve of the absolute individual total utility of the entire economic product)
ITOUep е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима полезност на цялостния икономически продукт или крива на индивидуалната обща
принадена полезност на цялостния икономически продукт, или крива на индивидуалната обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITOUep ≡ ITIUep,
ITSUep, ITEUep). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща
полезност на цялостния икономически продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща цялостна полезност на цялостния икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------П.3.2. Криви на индивидуалните общи стойности на икономическия
продукт
П.3.2.1. Криви на индивидуалните общи стойности на икономическия
продукт, групирани според степента на цялостност на икономическия
продукт
Криви на индивидуалните общи стойности на икономическия продукт
От една страна, кривата на индивидуалната обща стойност на необходимия икономически продукт ITOVip, кривата на индивидуалната обща
стойност на принадения икономически продукт ITOVsp и кривата на индивидуалната обща стойност на цялостния икономически продукт ITOVep образуват групата на кривите на индивидуалните общи стойности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total economic product values)
(ITOVip, ITOVsp, ITOVep). Тази група е формирана според степента на цялостност на индивидуалния икономически продукт (необходим, принаден и цялостен). От своя страна кривата на индивидуалната обща стойност на икономическия продукт* (curve of the absolute individual total economic product
value) ITOVop е общо понятие за крива на индивидуалната обща стойност на
необходимия икономически продукт или крива на индивидуалната обща
стойност на принадения икономически продукт, или крива на индивидуалната
обща стойност на цялостния икономически продукт, които са негови частни
случаи (т.е. са негови разновидности) (ITOVop ≡ ITOVip, ITOVsp, ITOVep). Ако
не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща стойност на икономическия продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща стойност на
цялостния икономически продукт.
Криви на индивидуалните общи необходими стойности на икономическия продукт
Кривата на индивидуалната обща необходима стойност на необходимия
икономически продукт ITIVip, кривата на индивидуалната обща необходима
стойност на принадения икономически продукт ITIVsp и кривата на индивидуалната обща необходима стойност на цялостния икономически продукт ITIVep
образуват групата на кривите на индивидуалните общи необходими
стойности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total
indispensable economic product values) (ITIVip, ITIVsp, ITIVep). От своя страна
кривата на индивидуалната обща необходима стойност на икономичес222
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия продукт* (curve of the absolute individual total indispensable economic
product value) ITIVop е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима стойност на необходимия икономически продукт или крива на индивидуалната обща необходима стойност на принадения икономически продукт,
или крива на индивидуалната обща необходима стойност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITIVop ≡ ITIVip, ITIVsp, ITIVep). Ако не е посочено друго, под крива на
индивидуалната обща стойност на икономическия продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща необходима стойност на цялостния икономически продукт.
Криви на индивидуалните общи принадени стойности на икономическия продукт
Кривата на индивидуалната обща принадена стойност на необходимия
икономически продукт ITSVip, кривата на индивидуалната обща принадена
стойност на принадения икономически продукт ITSVsp и кривата на индивидуалната обща принадена стойност на цялостния икономически продукт
ITSVep образуват групата на кривите на индивидуалните общи принадени
стойности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total
surplus economic product values) (ITSVip, ITSVsp, ITSVep). От своя страна кривата на индивидуалната обща принадена стойност на икономическия
продукт* (curve of the absolute individual total surplus economic product value)
RITSVop е общо понятие за крива на индивидуалната обща принадена
стойност на необходимия икономически продукт или крива на индивидуалната
обща принадена стойност на принадения икономически продукт, или крива на
индивидуалната обща принадена стойност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITSVop ≡
ITSVip, ITSVsp, ITSVep). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща стойност на икономическия продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща принадена стойност на цялостния икономически продукт.
Криви на индивидуалните общи пълни стойности на икономическия
продукт
Кривата на индивидуалната обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт ITEVip, кривата на индивидуалната обща цялостна
стойност на принадения икономически продукт ITEVsp и кривата на индивидуалната обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт ITEVep
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------образуват групата на кривите на индивидуалните общи пълни стойности
на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total entire
economic product values) (ITEVip, ITEVsp, ITEVep). От своя страна кривата на
индивидуалната обща цялостна стойност на икономическия продукт*
(curve of the absolute individual total entire economic product value) RITEVop е
общо понятие за крива на индивидуалната обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт или крива на индивидуалната цялостна обща
стойност на принадения икономически продукт, или крива на индивидуалната
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт, които са негови
частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITEVop ≡ ITEVip, ITEVsp,
ITEVep). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща
стойност на икономическия продукт се подразбира кривата на индивидуалната
обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
П.3.2.2. Криви на индивидуалните общи стойности на икономическия
продукт, групирани според степента на цялостност на стойността
Крива на индивидуалните общи стойности на икономическия продукт
От друга страна, кривата на индивидуалната обща необходима стойност
на икономическия продукт ITIVop, кривата на индивидуалната обща принадена стойност на икономическия продукт ITSVop и кривата на индивидуалната
обща цялостна стойност на икономическия продукт ITEVop образуват отново
групата на кривите на индивидуалните общи стойности на икономическия
продукт* (curves of the absolute individual total economic product values)
(ITIVop, ITSVop, ITEVop). Този път, обаче, тя е формирана според степента на
цялостност на индивидуалната обща стойност на икономическия продукт (необходима, принадена и цялостна). Тогава от своя страна кривата на индивидуалната обща стойност на икономическия продукт* (curve of the absolute
individual total economic product value) ITOVop е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима стойност на икономическия продукт или крива на индивидуалната обща принадена стойност на икономическия продукт,
или крива на индивидуалната обща цялостна стойност на икономическия продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITOVop ≡
ITIVop, ITSVop, ITEVop). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща стойност на икономическия продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща цялостна стойност на икономическия продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Криви на индивидуалните общи стойности на необходимия икономически продукт
Кривата на индивидуалната обща необходима стойност на необходимия
икономически продукт ITIVip, кривата на индивидуалната обща принадена
стойност на необходимия икономически продукт ITSVip и кривата на индивидуалната обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт ITEVip
образуват групата на кривите на индивидуалните общи стойности на необходимия икономически продукт* (curves of the absolute individual total
values of the indispensable economic product) (ITIVip, ITSVip, ITEVip). От своя
страна кривата на индивидуалната обща стойност на необходимия икономически продукт* (curve of the absolute individual total value of the
indispensable economic product) ITOVip е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима стойност на необходимия икономически продукт или
крива на индивидуалната обща принадена стойност на необходимия икономически продукт, или крива на индивидуалната обща цялостна стойност на необходимия икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови
разновидности) (ITOVip ≡ ITIVip, ITSVip, ITEVip). Ако не е посочено друго,
под крива на индивидуалната обща стойност на необходимия икономически
продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща цялостна стойност на
необходимия икономически продукт.
Криви на индивидуалните общи стойности на принадения икономически продукт
Кривата на индивидуалната обща необходима стойност на принадения
икономически продукт ITIVsp, кривата на индивидуалната обща принадена
стойност на принадения икономически продукт ITSVsp и кривата на индивидуалната обща цялостна стойност на принадения икономически продукт
ITEVsp образуват групата на кривите на индивидуалните общи стойности
на принадения икономически продукт* (curves of the absolute individual total
values of the surplus economic product) (ITIVsp, ITSVsp, ITEVsp). От своя страна
кривата на индивидуалната обща стойност на принадения икономически
продукт* (curve of the absolute individual total value of the surplus economic
product) ITOVsp е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима
стойност на принадения икономически продукт или крива на индивидуалната
обща принадена стойност на принадения икономически продукт, или крива на
индивидуалната обща цялостна стойност на принадения икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITOVsp ≡
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ITIVsp, ITSVsp, ITEVsp). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща стойност на принадения икономически продукт се подразбира кривата
на индивидуалната обща цялостна стойност на принадения икономически продукт.
Криви на индивидуалните общи стойности на цялостния икономически продукт
Кривата на индивидуалната обща необходима стойност на цялостния икономически продукт ITIVep, кривата на индивидуалната обща принадена
стойност на цялостния икономически продукт ITSVep и кривата на индивидуалната обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт ITEVep
образуват групата на кривите на индивидуалните общи стойности на цялостния икономически продукт* (curves of the absolute individual total values
of the entire economic product) (ITIVep, ITSVep, ITEVep). От своя страна кривата на индивидуалната обща стойност на цялостния икономически продукт* (curve of the absolute individual total value of the entire economic product)
ITOVep е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима
стойност на цялостния икономически продукт или крива на индивидуалната
обща принадена стойност на цялостния икономически продукт, или крива на
индивидуалната обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт,
които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITOVep ≡
ITIVep, ITSVep, ITEVep). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща стойност на цялостния икономически продукт се подразбира кривата
на индивидуалната обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт.
П.3.3. Криви на индивидуалните общи ценности на икономическия
продукт
П.3.3.1. Криви на индивидуалните общи ценности на икономическия
продукт, групирани според степента на цялостност на икономическия
продукт
Криви на индивидуалните общи ценности на икономическия продукт
От една страна, кривата на индивидуалната обща ценност на необходимия икономически продукт ITOWip, кривата на индивидуалната обща ценност
на принадения икономически продукт ITOWsp и кривата на индивидуалната
обща ценност на цялостния икономически продукт ITOWep образуват групата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на кривите на индивидуалните общи ценности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total economic product worths) (ITOWip,
ITOWsp, ITOWep). Тази група е формирана според степента на цялостност на
индивидуалния икономически продукт (необходим, принаден и цялостен). От
своя страна кривата на индивидуалната обща ценност на икономическия
продукт* (curve of the absolute individual total economic product worth) ITOWop
е общо понятие за крива на индивидуалната обща ценност на необходимия
икономически продукт или крива на индивидуалната обща ценност на принадения икономически продукт, или крива на индивидуалната обща ценност на
цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITOWop ≡ ITOWip, ITOWsp, ITOWep). Ако не е посочено
друго, под крива на индивидуалната обща ценност на икономическия продукт
се подразбира кривата на индивидуалната обща ценност на цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на индивидуалните общи ценности на икономическия продукт представлява и
група, включваща групата на кривите на индивидуалните общи полезности и
групата на кривите на индивидуалните общи стойности на икономическия
продукт (на свой ред тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност на индивидуалния икономически продукт). От своя страна кривата на индивидуалната обща ценност на икономическия продукт ITOWop (като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните
общи ценности при различни степени на пълнота на икономическия продукт) е
и общо понятие за крива на индивидуалната обща полезност на икономическия продукт ITOUop (последното като понятие, обобщаващо криви на
относителните индивидуалните общи полезности при различни степени на
пълнота на икономическия продукт) или крива на индивидуалната обща
стойност на икономическия продукт ITOVop (последното като понятие,
обобщаващо криви на индивидуалните общи стойности при различни степени
на пълнота на икономическия продукт), които са негови частни случаи.
Криви на индивидуалните общи необходими ценности на икономическия продукт
Кривата на индивидуалната обща необходима ценност на необходимия
икономически продукт ITIWip, кривата на индивидуалната обща необходима
ценност на принадения икономически продукт ITIWsp и кривата на индивидуалната обща необходима ценност на цялостния икономически продукт ITIWep
227

1563

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------образуват групата на кривите на индивидуалните общи необходими ценности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total
indispensable economic product worths) (ITIWip, ITIWsp, ITIWep). От своя страна кривата на индивидуалната обща необходима ценност на икономическия продукт* (curve of the absolute individual total indispensable economic
product worth) ITIWop е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима ценност на необходимия икономически продукт или крива на индивидуалната обща необходима ценност на принадения икономически продукт, или
крива на индивидуалната обща необходима ценност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности)
(ITIWop ≡ ITIWip, ITIWsp, ITIWep). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща необходима ценност на икономическия продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща необходима ценност на цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на индивидуалните общи необходими ценности на икономическия продукт
представлява и група, включваща групата на кривите на индивидуалните общи
необходими полезности и групата на кривите на индивидуалните общи необходими стойности на икономическия продукт (на свой ред тези три групи са
формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност на
индивидуалния икономически продукт). От своя страна кривата на индивидуалната обща необходима ценност на икономическия продукт ITIWop (като понятие, обобщаващо криви на относителните индивидуалните общи необходими ценности при различни степени на пълнота на икономическия продукт) е и
общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима полезност на
икономическия продукт ITIUop (последното като понятие, обобщаващо криви
на индивидуалните общи необходими полезности при различни степени на
пълнота на икономическия продукт) или крива на индивидуалната обща необходима стойност на икономическия продукт ITIVop (последното като понятие,
обобщаващо криви на индивидуалните общи необходими стойности при различни степени на пълнота на икономическия продукт), които са негови частни
случаи.
Криви на индивидуалните общи принадени ценности на икономическия продукт
Кривата на индивидуалната обща принадена ценност на необходимия
икономически продукт ITSWip, кривата на индивидуалната обща принадена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценност на принадения икономически продукт ITSWsp и кривата на индивидуалната обща принадена ценност на цялостния икономически продукт ITSWep
образуват групата на кривите на индивидуалните общи принадени ценности на икономическия продукт* (curves of the absolute individual total surplus
economic product worths) (ITSWip, ITSWsp, ITSWep). От своя страна кривата
на индивидуалната обща принадена ценност на икономическия продукт*
(curve of the absolute individual total surplus economic product worth) ITSWop е
общо понятие за крива на индивидуалната обща принадена ценност на необходимия икономически продукт или крива на индивидуалната обща принадена
ценност на принадения икономически продукт, или крива на индивидуалната
обща принадена ценност на цялостния икономически продукт, които са негови
частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITSWop ≡ ITSWip, ITSWsp,
ITSWep). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща принадена ценност на икономическия продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща принадена ценност на цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на индивидуалните общи принадени ценности на икономическия продукт
представлява и група, включваща групата на кривите на индивидуалните общи
принадени полезности и групата на кривите на индивидуалните общи принадени стойности на икономическия продукт (на свой ред тези три групи са
формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност на
индивидуалния икономически продукт). От своя страна кривата на индивидуалната обща принадена ценност на икономическия продукт ITSWop (като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните общи принадени ценности при
различни степени на пълнота на икономическия продукт) е и общо понятие за
крива на индивидуалната обща принадена полезност на икономическия продукт ITSUop (последното като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните
общи принадени полезности при различни степени на пълнота на икономическия продукт) или крива на индивидуалната обща принадена стойност на икономическия продукт ITSVop (последното като понятие, обобщаващо криви на
индивидуалните общи принадени стойности при различни степени на пълнота
на икономическия продукт), които са негови частни случаи.
Криви на индивидуалните общи пълни ценности на икономическия
продукт
Кривата на индивидуалната обща цялостна ценност на необходимия икономически продукт ITEWip, кривата на индивидуалната обща цялостна цен229
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност на принадения икономически продукт ITEWsp и кривата на индивидуалната обща цялостна ценност на цялостния икономически продукт ITEWep образуват групата на кривите на индивидуалните общи пълни ценности на
икономическия продукт* (curves of the absolute individual total entire economic
product worths) (ITEWip, ITEWsp, ITEWep). От своя страна кривата на индивидуалната обща цялостна ценност на икономическия продукт* (curve of
the absolute individual total entire economic product worth) ITEWop е общо понятие за крива на индивидуалната обща цялостна ценност на необходимия икономически продукт или крива на индивидуалната цялостна обща ценност на
принадения икономически продукт, или крива на индивидуалната обща цялостна ценност на цялостния икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITEWop ≡ ITEWip, ITEWsp, ITEWep). Ако
не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща цялостна ценност на
икономическия продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща цялостна ценност на цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на индивидуалните общи пълни ценности на икономическия продукт представлява и група, включваща групата на кривите на индивидуалните общи пълни полезности и групата на кривите на индивидуалните общи пълни стойности
на икономическия продукт (на свой ред тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност на индивидуалния
икономически продукт). От своя страна кривата на индивидуалната обща цялостна ценност на икономическия продукт ITEWop (като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните общи пълни ценности при различни степени на
пълнота на икономическия продукт) е и общо понятие за крива на индивидуалната обща цялостна полезност на икономическия продукт ITEUop (последното като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните общи пълни полезности при различни степени на цялостната на икономическия продукт) или
крива на индивидуалната обща цялостна стойност на икономическия продукт
ITEVop (последното като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните общи пълни стойности при различни степени на пълнота на икономическия продукт), които са негови частни случаи.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------П.3.3.2. Криви на индивидуалните общи ценности на икономическия
продукт, групирани според степента на цялостност на ценността
Криви на индивидуалните общи ценности на икономическия продукт
От друга страна, кривата на индивидуалната обща необходима ценност
на икономическия продукт ITIWop, кривата на индивидуалната обща принадена ценност на икономическия продукт ITSWop и кривата на индивидуалната
обща цялостна ценност на икономическия продукт ITEWop образуват отново
групата на кривите на индивидуалните общи ценности на икономическия
продукт* (curves of the absolute individual total economic product worths)
(ITIWop, ITSWop, ITEWop). Този път, обаче, тя е формирана според степента
на цялостност на индивидуалната обща ценност на икономическия продукт
(необходима, принадена и цялостна). Тогава от своя страна кривата на индивидуалната обща ценност на икономическия продукт* (curve of the absolute
individual total economic product worth) ITOWop е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима ценност на икономическия продукт или крива
на индивидуалната обща принадена ценност на икономическия продукт, или
крива на индивидуалната обща цялостна ценност на икономическия продукт,
които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITOWop ≡
ITIWop, ITSWop, ITEWop). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща ценност на икономическия продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща цялостна ценност на икономическия продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на индивидуалните общи ценности на икономическия продукт представлява и
група, включваща групата на кривите на индивидуалните общи полезности и
групата на кривите на индивидуалните общи стойности на икономическия
продукт (на свой ред тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност на ценността, на полезността или на
стойността на икономическия продукт). От своя страна кривата на индивидуалната обща ценност на икономическия продукт ITOWop (като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните общи ценности на икономическия продукт
при различни степени на пълнота на ценността) е и общо понятие за крива на
индивидуалната обща полезност на икономическия продукт ITOUop (последното като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните общи полезности на икономическия продукт при различни степени на пълнота на полезността) или крива на индивидуалната обща стойност на икономическия продукт
ITOVop (последното като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните об231
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щи стойности на икономическия продукт при различни степени на пълнота на
стойността), които са негови частни случаи.
Криви на индивидуалните общи ценности на необходимия икономически продукт
Кривата на индивидуалната обща необходима ценност на необходимия
икономически продукт ITIWip, кривата на индивидуалната обща принадена
ценност на необходимия икономически продукт ITSWip и кривата на индивидуалната обща цялостна ценност на цялостния икономически продукт ITEWip
образуват групата на кривите на индивидуалните общи ценности на необходимия икономически продукт* (curves of the absolute individual total worths
of the indispensable economic product) (ITIWip, ITSWip, ITEWip). От своя страна
кривата на индивидуалната обща ценност на необходимия икономически
продукт* (curve of the absolute individual total worth of the indispensable
economic product) ITOWip е общо понятие за крива на индивидуалната обща
необходима ценност на необходимия икономически продукт или крива на индивидуалната обща принадена ценност на необходимия икономически продукт, или крива на индивидуалната обща цялостна ценност на необходимия
икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITOWip ≡ ITIWip, ITSWip, ITEWip). Ако не е посочено друго, под
крива на индивидуалната обща ценност на необходимия икономически продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща цялостна ценност на необходимия икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на индивидуалните общи ценности на необходимия икономически продукт
представлява и група, включваща групата на кривите на индивидуалните общи
полезности и групата на кривите на индивидуалните общи стойности на необходимия икономически продукт (на свой ред тези три групи са формирани от
разновидности, разграничени според степента на цялостност на ценността, на
полезността или на стойността на необходимия икономически продукт). От
своя страна кривата на относителната индивидуалната обща ценност на необходимия икономически продукт ITOWip (като понятие, обобщаващо криви на
индивидуалните общи ценности на необходимия икономически продукт при
различни степени на пълнота на ценността) е и общо понятие за крива на индивидуалната обща полезност на необходимия икономически продукт ITOUip
(последното като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните общи полезности на необходимия икономически продукт при различни степени на пълно232
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та на полезността) или крива на индивидуалната обща стойност на необходимия икономически продукт ITOVip (последното като понятие, обобщаващо
криви на индивидуалните общи стойности на необходимия икономически
продукт при различни степени на цялостната на стойността), които са негови
частни случаи.
Криви на индивидуалните общи ценности на принадения икономически продукт
Кривата на индивидуалната обща необходима ценност на принадения
икономически продукт ITIWsp, кривата на индивидуалната обща принадена
ценност на принадения икономически продукт ITSWsp и кривата на индивидуалната обща цялостна ценност на принадения икономически продукт ITEWsp
образуват групата на кривите на индивидуалните общи ценности на принадения икономически продукт* (curves of the absolute individual total worths of
the surplus economic product) (ITIWsp, ITSWsp, ITEWsp). От своя страна кривата на индивидуалната обща ценност на принадения икономически продукт* (curve of the absolute individual total worth of the surplus economic
product) ITOWsp е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима ценност на принадения икономически продукт или крива на индивидуалната обща принадена ценност на принадения икономически продукт или крива
на индивидуалната обща цялостна ценност на принадения икономически продукт, които са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITOWsp ≡
ITIWsp, ITSWsp, ITEWsp). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща ценност на принадения икономически продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща цялостна ценност на принадения икономически
продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на индивидуалните общи ценности на принадения икономически продукт
представлява и група, включваща групата на кривите на индивидуалните общи
полезности и групата на кривите на индивидуалните общи стойности на принадения икономически продукт (на свой ред тези три групи са формирани от
разновидности, разграничени според степента на цялостност на ценността, на
полезността или на стойността на принадения икономически продукт). От своя
страна кривата на индивидуалната обща ценност на принадения икономически
продукт ITOWsp (като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните общи
ценности на принадения икономически продукт при различни степени на пълнота на ценността) е и общо понятие за крива на индивидуалната обща полез233
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност на принадения икономически продукт ITOUsp (последното като понятие,
обобщаващо криви на индивидуалните общи полезности на принадения икономически продукт при различни степени на пълнота на полезността) или крива на индивидуалната обща стойност на принадения икономически продукт
ITOVsp (последното като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните общи стойности на принадения икономически продукт при различни степени на
пълнота на стойността), които са негови частни случаи.
Криви на индивидуалните общи ценности на цялостния икономически продукт
Кривата на индивидуалната обща необходима ценност на цялостния икономически продукт ITIWep, кривата на индивидуалната обща принадена ценност на цялостния икономически продукт ITSWep и кривата на индивидуалната обща цялостна ценност на цялостния икономически продукт ITEWep образуват групата на кривите на индивидуалните общи ценности на цялостния
икономически продукт* (curves of the absolute individual total worths of the
entire economic product) (ITIWep, ITSWep, ITEWep). От своя страна кривата на
индивидуалната обща ценност на цялостния икономически продукт*
(curve of the absolute individual total worth of the entire economic product)
ITOWep е общо понятие за крива на индивидуалната обща необходима ценност на цялостния икономически продукт или крива на индивидуалната обща
принадена ценност на цялостния икономически продукт, или крива на индивидуалната обща цялостна ценност на цялостния икономически продукт, които
са негови частни случаи (т.е. са негови разновидности) (ITOWep ≡ ITIWep,
ITSWep, ITEWep). Ако не е посочено друго, под крива на индивидуалната обща ценност на цялостния икономически продукт се подразбира кривата на индивидуалната обща цялостна ценност на цялостния икономически продукт.
Според вида на ценностния икономически ингредиент групата на кривите
на индивидуалните общи ценности на цялостния икономически продукт представлява и група, включваща групата на кривите на индивидуалните общи полезности и групата на кривите на индивидуалните общи стойности на цялостния икономически продукт (на свой ред тези три групи са формирани от разновидности, разграничени според степента на цялостност на ценността, на полезността или на стойността на цялостния икономически продукт). От своя
страна кривата на индивидуалната обща ценност на цялостния икономически
продукт ITOWep (като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните общи
ценности на цялостния икономически продукт при различни степени на пъл234
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нота на ценността) е и общо понятие за крива на индивидуалната обща полезност на цялостния икономически продукт ITOUep (последното като понятие,
обобщаващо криви на индивидуалните общи полезности на цялостния икономически продукт при различни степени на пълнота на полезността) или крива
на индивидуалната обща стойност на цялостния икономически продукт
ITOVep (последното като понятие, обобщаващо криви на индивидуалните общи стойности на цялостния икономически продукт при различни степени на
1
пълнота на стойността), които са негови частни случаи.
1

Тази статия е написана по книгата: Миркович, К. Полезност и стойност. Издателство
“Тракия-М”, С., 2005.

КРИВИНА НА ВХОДНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА* (input
economic isoquant curvature) – вж. входна икономическа изокванта.
КРИВИНА НА ИЗХОДНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА* (output
economic isoquant curvature) – вж. изходна икономическа изокванта.
КРИВИНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИЗОКВАНТА (isoquant economic
curvature) – вж. икономическа изокванта.
КРИВИНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИЗОКВАНТА (isoquant economic
curvature) (ки) – във:
кривина на входната икономическа изокванта (вж. входна икономическа изокванта);
кривина на изходната икономическа изокванта (вж. изходна икономическа изокванта);
кривина на икономическата изокванта (вж. икономическа изокванта);
кривина на резултатната икономическа изокванта (вж. резултатна
икономическа изокванта);
кривина на ресурсната икономическа изокванта (вж. ресурсна икономическа изокванта);
кривина на същностната икономическа изокванта (вж. същностна
икономическа изокванта);
кривина на факторната икономическа изокванта (вж. факторна икономическа изокванта);
кривина на феноменната икономическа изокванта (вж. феноменна
икономическа изокванта).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВИНА НА РЕЗУЛТАТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА* (result economic isoquant curvature) – вж. резултатна икономическа изокванта.
КРИВИНА НА РЕСУРСНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА* (resource economic isoquant curvature) – вж. ресурсна икономическа изокванта.
КРИВИНА НА СЪЩНОСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА* (essential economic isoquant curvature) – вж. същностна икономическа изокванта.
КРИВИНА НА ФАКТОРНАТА ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОВЪРХНИНА (curvature of the factor isoquant economic surface) – вж. факторна
изоквантна икономическа повърхнина.
КРИВИНА НА ФАКТОРНАТА ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХИПАРПОВЪРХНИНА (curvature of the factor isoquant economic hypersurface) –
вж. факторна изоквантна икономическа хиперповърхнина.
КРИВИНА НА ФАКТОРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА (isoquant economic curvature) – вж. факторна икономическа изокванта.
КРИВИНА НА ФЕНОМЕННАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА*
(phenomenal economic isoquant curvature) – вж. феноменна икономическа
изокванта.
КРИВИНА НА ФЕНОМЕННАТА ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
ЛИНИЯ* (curvature of the phenomenal isoquant economic line) – вж. феноменна
изоквантна икономическа линия.
КРИВИНА НА ФЕНОМЕННАТА ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОВЪРХНИНА* (curvature of the phenomenal isoquant economic surface) – вж.
феноменна изоквантна икономическа повърхнина.
КРИВИНА НА ФЕНОМЕННА ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХИПЕРПОВЪРХНИНА* (curvature of the phenomenal isoquant economic hypersurface) – вж. феноменна изоквантна икономическа хиперповърхнина.
КРИВИНА НА ФЕНОМЕННАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА*
(phenomenal isoquant economic curvature) – вж. феноменна икономическа изокванта.

236

1572

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИВОЛИНЕЙНА ГРАНИЦА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ* (curved-linear production possibilites frontier) (в межд.) – граница на
производствените възможности (в межд.) с променлив отрицателен наклон
към координатните оси и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало.
КРИВОЛИНЕЙНОСТ НА ФУНКЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
РЕГРЕСИЯ (curvilinear of the economic regression function) (ки) – във:
мярка на криволинейността на функцията на икономическата регресия.
КРИЗА (crisis) (в макр.) – според марксистката теория за фазите на бизнес
цикъла (в макр.) представлява начална и крайна фаза на икономическия цикъл,
която се характеризира със значително спадане на обема на производството
[респ. на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), т.е. на макроикономическата активност]. Според съвременната теория за фазите на бизнес цикъла
(в макр.) кризата (в макр.) е началната подфаза на по-продължителната циклична фаза на рецесията (в макр.) [последното същото като спад (в макр.)].
КРИЗА НА ДЪЛГОВЕТЕ (debt crisis) (ки) – във:
международна криза на дълговете (в межд.);
управление на международната криза на дълговете (в межд.).
КРИЗИСНА ИНФЛАЦИЯ (slumpflation) (в макр.) – същото като слъмпфлация (в макр.).
КРИТЕРИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (criterion economic
system) (ки) – във:
ингредиентна критериална икономическа система (вж. ингредиентен
икономически критерий).
КРИТЕРИАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (criterion ecorenomic
system) (ки) – във:
ингредиентна критериална икореномическа система (вж. ингредиентен икореномически критерий).
КРИТЕРИАЛНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА
(criterion
ecotechnomic system) (ки) – във:
ингредиентна критериална икотехномическа система (вж. ингредиентен икотехномически критерий).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИТЕРИАЛНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА
(criterion
ecofornomic system) (ки) – във:
ингредиентна критериална икофорномическа система (вж. ингредиентен икофорномически критерий).
КРИТЕРИАЛНА СУБНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (criterion subnomic system)
(ки) – във:
ингредиентна критериална субномическа система (вж. ингредиентен
субномически критерий).
КРИТЕРИАЛНА ФОРНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (criterion fornomic system)
(ки) – във:
ингредиентна критериална форномическа система (вж. ингредиентен
форномически критерий).
КРИТЕРИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ* (economic stability
criteria) – същото като критерии за устойчивост на икономическата система.
КРИТЕРИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ* (economic similarity criteria) – същото като сходствени икономически критерии (вж. икономическо
подобие).
КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО НА СИСТЕМИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ (quality criteria of the economic management /control/ systems) –
съвкупност от прилагани в практиката или обосновани в теорията икономически величини, които по определен начин характеризират ефективността на функционирането на системите на икономическо управление. За разлика от непосредствените оценки на показателите за качество, критериите за качество на
системите на икономическо управление са свързани по силата на определени
зависимости с параметрите на икономическата система, което позволява те да
бъдат използвани при нейния синтез. Критериите за качество на системите на
икономическо управление се разделят на две групи – интегрални критерии
за качество на системите на икономическо управление (integral quality
criteria of the economic management /control/ systems) и критерии за качество,
основани върху разполагането на полюсите на икономическата система (т.е.
върху разпределението на корените на характеристичното уравнение на системата), които се прилагат при оценяване на качеството само на линейните икономически системи. Интегралните критерии от своя страна включват обобщен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------критерий и частни критерии. Обобщеният интегрален критерий за качество
на системите на икономическо управление (обобщеният икономически критерий) има вида
T

I = ∫ f ( x) dt ,
0

където f(x) е функция от променливи, които характеризират състоянието на
системата на икономическо управление, като например величините на преходната съставяща на грешката на икономическата система x(t) и на нейните
производни, управляващите икономически въздействия и т.н. В зависимост от
вида на икономическата функция f(x) могат да бъдат получени оценки за различни частни случаи във вид на частни интегрални критерии за качество на
системите на икономическо управление (partial integral quality criteria of the
economic management /control/ systems) (частни икономически критерии). Такива частни случаи са:
T

(1) f(x) = 1 (тогава частният критерий за качество I = ∫ dt е времето на
0

преходния икономически процес);
(2) f(x) = x(t), респ. f(x) = |x(t)| [тогава частният критерий за качество
T

T

I = ∫ x(t ) dt , респ. критерият I = ∫ | x(t ) | dt , са интегралните икономически
0

0

оценки (integrai economic estimations)];
T

(3) f(x) = x2(t) [тогава частният критерий за качество I = ∫ x 2 (t ) dt ) е
0

квадратичната грешка на икономическата система) (quadratical error of the
ecocnomic system)].
Когато върху системите на икономическо управление влияят случайни
смущения (случайни нарушения), се използва средната квадратична грешка
(mean quadratical error), която изпълнява ролята на критерий за качество на
динамичната точност на системата на икономическо управление (dynamic
closeness /accuracy/ quality criterion of the economic management /control/
system). Средната квадратична грешка характеризира разсейването на възможните значения на случайната икономическа величина около тяхното средно
значение и се определя като положително значение на квадратния корен от
дисперсията на случайната величина (вж. икономическа дисперсия)

239

1575

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∞

σx =

∫ ( x − mx )

2

p ( x) dx ,

−∞

където mx е математическото икономическо очакване за x, а p(x) е плътността
на икономическата вероятност (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина). За стационарни случайни функции средноквадратичната грешка на системата на икономическо управление се определя по аналогичен начин, но като се осреднява по
отношение на времето, т.е.
1 T
σx =
[ x(t ) − m x (t )]2 dt .
∫
T 0

Критериите за качество, основани върху разпределението на корените,
позволяват, ако са известни корените на характеристичното уравнение (обикновено означавани като полюси на предавателната икономическа функция) и
корените на числителя на икономическия оператор на затворената икономическа система (означавани като нули на предавателната икономическа функция), да се получат някакви характеристики на преходния икономически процес, протичащ в системите на икономическо управление. В този контекст може
да бъде решена и обратната задача: така да се разположат корените върху комплексната плоскост (дори без да са известни техните величини), че преходният
икономически процес да удовлетворява определени изисквания за качество.
Основни критерии за качество тук са затихването на преходния икономически процес* (transitional economic process attenuation /damping/), което се
представя от абсолютната величина на действителната съставяща на корена,
разположен по-близко от другите корени до имагинерната ос, и
колебателността на преходния икономически процес* (transitional economic
process oscillatority), която се представя от тангенса на ъгъла, обхващащ
сектора на комплексната полуплоскост с връх към координатното начало,
вътре и по границите на който (сектор) се намират всички корени. Затихването
и колебателността на преходния икономически процес могат да бъдат
свързани както в определени съотношения с параметрите на системата на
икономическо управление, така и основните характеристики на преходния
икономически процес.
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИТЕРИЙ (criterion) (ки) – във:
алгебричен критерий за икономическа устойчивост (същото като алгебричен критерий за устойчивост на икономическата система; вж. критерии за устойчивост на икономическата система);
алгебричен критерий за устойчивост на икономическата система (вж.
критерии за устойчивост на икономическата система);
икономически критерий на Калдор, Н., и Хикс, Дж.;
икономически критерий;
ингредиентен икономически критерий;
ингредиентен икореномически критерий;
ингредиентен икотехномически критерий;
ингредиентен икофорномически критерий;
ингредиентен субномически критерий;
ингредиентен форномически критерий;
институентно прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
институентно прилагане на ингредиентния икореномически критерий (вж. ингредиентен икореномически критерий);
институентно прилагане на ингредиентния икотехномически критерий (вж. ингредиентен икотехномически критерий);
институентно прилагане на ингредиентния икофорномически критерий (вж. ингредиентен икофорномически критерий);
институентно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
институентно прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния икотехномически критерий (вж. ингредиентен икотехномически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния икофорномически критерий (вж. ингредиентен икофорномически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------институитно прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
интегрален критерий на оптималното икономическо управление (вж.
регулярен критерий на оптимално икономическо управление);
интегрални критерии за качество на системите на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление);
кардиналистичен критерий за общественото благосъстояние (в микр.);
компенсационен критерий на общественото благосъстояние на Калдор,
Н., и Хикс, Дж. (в микр.);
конституентно прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния икореномически критерий (вж. ингредиентен икореномически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния икотехномически критерий (вж. ингредиентен икотехномически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния икофорномически критерий (вж. ингредиентен икофорномически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния икореномически критерий (вж. ингредиентен икореномически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния икотехномически критерий (вж. ингредиентен икотехномически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния икофорномически критерий (вж. ингредиентен икофорномически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
критерии за икономическа устойчивост (същото като критерии за устойчивост на икономическата система);
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------критерии за икономическо подобие (същото като сходствени икономически критерии; вж. и икономическо подобие);
критерии за качество на системите на икономическо управление;
критерии за устойчивост на икономическата система;
критерий за ефективност на пазарната форма (в микр.);
критерий за ефективност на трудовопазарната структура (в микр.);
критерий за ефективност на факторовопазарната структура (в микр.);
критерий за ефективност на физическопазарната структура (в микр.);
критерий за икономическа оптималност;
критерий за икономическа удовлетворителност (вж. задача за намиране на удовлетворително икономическо решение);
критерий за икономическа устойчивост по Михайлов, А. В. (вж. критерии за устойчивост на икономическата система);
критерий за икономическа устойчивост по Найквист, Х. (вж. критерии
за устойчивост на икономическата система);
критерий за икономическа устойчивост по Раус, Е. (вж. критерии за
устойчивост на икономическата система);
критерий за икономическа устойчивост по Хуруиц, А. (вж. критерии
за устойчивост на икономическата система);
критерий за качество на динамичната точност на системата на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление);
критерий за качество на икономическото регулиране;
критерий за качество на оптималното икономическо управление (същото
като критерий на оптимално икономическо управление);
критерий за качество на системата на икономическо регулиране (вж.
критерий за качество на икономическото регулиране);
критерий за общественото благосъстояние на Бентам, Дж. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние на Бергсон, Дж. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние на Смит, А. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние;
критерий за реална осъществимост на икономическата система;
критерий на Бейес, Т.;
критерий на квадратичното отклонение в икономиката (вж. регулярен
критерий на оптимално икономическо управление);
критерий на максималното правдоподобие (вж. статистически критерий на оптимално икономическо управление);
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------критерий на минималната средноквадратна грешка (вж. статистически критерий на оптимално икономическо управление);
критерий на оптималното икономическо управление;
критерий на Парето-оптималност за общественото благосъстояние (в
микр.);
критерий на управляемост на икономическата система (вж. управляемост на икономическата система)
критерий на устойчивостта на икономическата система;
минимаксен критерий на оптималното икономическо управление (вж.
синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление и критерий на оптимално икономическо управление);
народностопански критерий за оптималност в руската икономикоматематическа школа (в маркс.);
обобщен интегрален критерий за качество на системите на икономическо управление;
обобщен интегрален критерий на оптималното икономическо управление (вж. регулярен критерий на оптимално икономическо управление);
оптимален икономически критерий (същото като критерий за икономическа оптималност);
органическо прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
органическо прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
органическо прилагане на ингредиентния икотехномически критерий
(вж. ингредиентен икотехномически критерий);
органическо прилагане на ингредиентния икофорномически критерий (вж. ингредиентен икофорномически критерий);
органическо прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
органическо прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния икотехномически критерий
(вж. ингредиентен икотехномически критерий);
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------органоентно прилагане на ингредиентния икофорномически критерий (вж. ингредиентен икофорномически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния икотехномически критерий
(вж. ингредиентен икотехномически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния икофорномически критерий
(вж. ингредиентен икофорномически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния субномически критерий (вж.
ингредиентен субномически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
първично прилагане на ингредиентния икономически критерий (вж.
ингредиентен икономически критерий);
първично прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
първично прилагане на ингредиентния икотехномически критерий
(вж. ингредиентен икотехномически критерий);
първично прилагане на ингредиентния икофорномически критерий
(вж. ингредиентен икофорномически критерий);
първично прилагане на ингредиентния субномически критерий (вж.
ингредиентен субномически критерий);
първично прилагане на ингредиентния форномически критерий (вж.
ингредиентен форномически критерий);
регулярен критерий на оптималното икономическо управление;
скаларизиране на векторния икономически критерий (вж. многокритериална оптимизационна икономическа задача);
статистически критерий на оптималното икономическо управление;
сходствени икономически критерии (вж. икономическо подобие);
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частни интегрални критерии за качество на системите на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо
управление).
КРИТЕРИЙ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО (criterion of the welfare) (ки) – във:
кардиналистичен критерий за общественото благосъстояние (в микр.);
компенсационен критерий на общественото благосъстояние на Калдор,
Н., и Хикс, Дж. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние;
критерий за общественото благосъстояние на Бентам, Дж. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние на Бергсон, Дж. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние на Смит, А. (в микр.);
критерий на Парето-оптималност за общественото благосъстояние (в
микр.);
КРИТЕРИЙ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПАЗАРНАТА ФОРМА (criterion of
market form efficiency) (в микр.) – обем на производството, при което равновесната продуктова цена (в микр.) се изравнява с продуктовия пределен производствен разход (в микр.) на фирмата. Недостигането на този обем означава,
че пазарната форма (в микр.) [респ. пазарната структура (в микр.) или съответната фирма] е икономически неефективна.
КРИТЕРИЙ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРУДОВОПАЗАРНАТА СТРУКТУРА (criterion of the labour-market structure efficiency) (в микр.) – обем на търгувания трудов производствен фактор, при който равновесната пазарна цена
на трудовия фактор (в микр.) се изравнява с фирмения пределен приход от
трудовия фактор (в микр.). Недостигането на този обем означава, че трудовопазарната структура [фирмата, която е контрагент на трудовия пазар (в микр.)]
е икономически неефективна [вж. пазарна структура (в микр.)].
КРИТЕРИЙ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ФАКТОРОВОПАЗАРНАТА
СТРУКТУРА (criterion of factor-market structure efficiency) (в микр.) – обем на
производствения икономически фактор, при който равновесната пазарна
факторова цена (в микр.) се изравнява с факторовия пределен приход (в
микр.) на фирмата. Положение извън този обем означава, че факторовопазарната структура (респ. фирмата) е икономически неефективна. Вж. неефективност на монопсона (в микр.).
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИТЕРИЙ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ФИЗИЧЕСКОПАЗАРНАТА
СТРУКТУРА* (criterion of the physical-market structure efficiency) (в микр.) –
обем на търгувания физическ производствен фактор, при който равновесната
пазарна цена на физическия фактор (в микр.) се изравнява с фирмения пределен приход от физическия фактор (в микр.). Недостигането на този обем означава, че физическопазарната структура [фирмата, която е контрагент на физическия пазар (в микр.)] е икономически неефективна [вж. пазарна структура (в
микр.)].
КРИТЕРИЙ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ОПТИМАЛНОСТ (economic optimalty
criterion), оптимален икономически критерий, – признак, по който функционирането на икономическата система се приема за най-доброто от възможните варианти на нейното поведение; признак, чието екстремално значение
характеризира оптималното решение на определена икономическа задача
(ефективност на организацията на управлението, състоянието и поведението
на икономическата система и т.н.). Приложено към конкретни икономически
решения, той е показател, който изразява пределната мярка на икономическия
ефект от вземаното решение за извършването на сравнителна оценка на възможните икономически алтернативи и избора на най-добрата от тях. Изразява
целта на икономическата система и затова неговата математическа форма е
целевата икономическа функция (вж. обща задача на математическото програмиране). Необходимост от определяне на оптимален икономически критерий се налага винаги, когато решението на икономическата задача е многовариантно, а различните варианти не са равностойни по отношение на целта.
Формулирането на оптималния критерий се извършва върху основата на задълбочен качествен анализ на същността на дадените икономически явления и
процеси и на целите, който се реализират чрез тях на различни равнища на организацията на икономическото управление. В качеството на оптимални критерии се използват различни показатели като максимален обем на продукта в
натурално изражение, минимална дефицитност на производството, максимална печалба, минимални производствени разходи, минимални транспортни разходи, минимални разходи на труд, максимално натоварване на производствените мощности и т.н. Оптимизация на поведението на икономическата система е възможна само при един оптимален критерий. Затова множествеността
на критериите затруднява оптимизацията на сложните икономически системи. На практика това противоречие се преодолява, като единият критерий се
възприема за оптимален, а останалите се преобразуват като ограничителни
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до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически условия, или пък се формулира един обобщаващ икономически
критерий, а останалите се редуцират към него в качеството си на подцели. При
оптимизация на многоравнищни (йерархични) икономически системи възниква проблемът за съотношението между глобалния критерий за икономическа
оптималност (global economic optimalty criterion) и локалния критерий за
икономическа оптималност (local economic optimalty criterion).
КРИТЕРИЙ
ЗА
ИКОНОМИЧЕСКА
УДОВЛЕТВОРИТЕЛНОСТ
(economic satisfaction criterion) в задачата за намиране на удовлетворително
икономическко решение – вж. задача за намиране на удовлетворително икономическо решение.
КРИТЕРИЙ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ (economic stability
criterion) (ки) – във:
алгебричен критерий за икономическа устойчивост (същото като алгебричен критерий за устойчивост на икономическата система; вж. критерии за устойчивост на икономическата система);
критерии за икономическа устойчивост (същото като критерии за устойчивост на икономическата система);
критерий за икономическа устойчивост по Найквист, Х. (вж. критерии
за устойчивост на икономическата система);
критерий за икономическа устойчивост по Михайлов, А. В. (вж. критерии за устойчивост на икономическата система);
критерий за икономическа устойчивост по Раус, Е. (вж. критерии за
устойчивост на икономическата система);
критерий за икономическа устойчивост по Хуруиц, А. (вж. критерии
за устойчивост на икономическата система);
критерий на устойчивостта на икономическата система.
КРИТЕРИЙ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ ПО МИХАЙЛОВ,
А. В.* (Michailov economic stability criterion) – вж. критерии за устойчивост
на икономическата система.
КРИТЕРИЙ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ ПО НАЙКВИСТ,
Х.* (Nikwist economic stability criterion) – вж. критерии за устойчивост на икономическата система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИТЕРИЙ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ ПО РАУС, Е.*
(Routh economic stability criterion) – вж. критерии за устойчивост на икономическата система.
КРИТЕРИЙ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ ПО ХУРУИЦ, А.*
(Hurwitz economic stability criterion) – вж. критерии за устойчивост на икономическата система.
КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО НА ДИНАМИЧНАТА ТОЧНОСТ НА СИСТЕМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (dynamic closeness
/accuracy/ quality criterion of the economic management /control/ system) – вж.
критерии за качество на системите на икономическо управление.
КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ
(quality criterion of the economic regulation) – съвкупност от зададени на системата на икономическо регулиране (възприети от нея или наложени върху нея)
показатели, които позволяват да се оцени качеството на икономическото регулиране , респ. да се оцени качеството на функционирането (на работата) на регулаторната икономическа система. Такива показатели са характеристиките за качество на икономическото регулиране. На критерия за качество на
икономическото регулиране (economic regulation quality) съответствува понятието за критерий за качество на системата на икономическо регулиране
(quality criterion of economic regulation system). Критериите за качество на икономическото регулиране се разделят на две големи групи. Първата група са
интегрални критерии за качество – това са интегралните оценки на регулаторните икономически системи, приемащи формата на икономически функционали, числовото значение на които служи като мярка на качеството на посочените системи. Втората група от критерии се основава върху задаването
на определено разположение на полюсите на регулаторните икономически
системи и те се прилагат изключително за оценяване на линейни икономически
системи. За разлика от непосредствените оценки (характеристики) критериите
за качество на икономическото регулиране (респ. тези на системите на икономическо регулиране) са свързани чрез определени зависимости с параметрите
на самите регулаторни икономически системи, което от своя страна позволява
да се решават задачите за тяхното синтезиране. Според начина на реализиране
на критерия за качество се различават оптимален и неоптимален режим на
осъществяване (на протичане) икономическото регулиране, респ. на функциониране на системата на икономическо регулиране. От тази гледна точка се раз249
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------граничават оптимално /екстремално/ икономическо регулиране, респ. система
на оптимално /екстремално/ икономическо регулиране (optimal /extremal/
economic regulation system), и неоптимално /неекстремално/ икономическо регулиране, респ. система на неоптимално /неекстремално/ икономическо регулиране (non-optimal /non-extremal/ economic regulation system).
КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ
(quality criterion of economic regulation) (ки) – във:
критерий за качество на икономическото регулиране;
критерий за качество на системата на икономическо регулиране (вж.
критерий за качество на икономическото регулиране).
КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ (optimal economic management /control/ quality criterrion) – същото като критерий на оптимално икономическо управление.
КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО НА СИСТЕМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ (quality criterion of the economic regulation system) – вж. критерий за качество на икономическото регулиране.
КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО НА СИСТЕМАТА НА ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (quality criterrion of the optimal economic
management /control/ system) – същото като критерий на оптимално икономическо управление.
КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО НА СИСТЕМИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ (quality criterion of the economic management /control/ systems)
(ки) – във:
интегрални критерии за качество на системите на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление);
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).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИТЕРИЙ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ (criterion of the
social welfare) (в микр.) – форма, която дава възможност да се измерва общественото благосъстояние (в микр.) в неговата цялост, като се използват етични
стандарти и извършват междуличностни сравнения [интерперсонални сравнения (interpersonal comparisons) (в микр.)]. В икономическата теория са познати различни критерии за общественото благосъстояние като: (1) критерият
за общественото благосъстояние на А. Смит (в микр.) [икономическият растеж в лицето на нарастването на брутния вътрешен продукт (в макр.), респ.
на брутния национален продукт (в макр.)]; (2) критерият за общественото
благосъстояние на Дж. Бентам (в микр.) (осигуряването на максимално количество блага на максимален брой хора); (3) кардиналистичният критерий за
общественото благосъстояние (в микр.); (4) критерият на Паретооптималност за общественото благосъстояние (в микр.); (5) компенсационният критерий на общественото благосъстояние на Н. Калдор и Дж. Хикс (в
микр.); (6) критерият за общественото благосъстояние на А. Бергсон (в
микр.) [вж. и функция на общественото благосъстояние (в микр.)]. Вж. народностопански критерий за оптималност в руската икономикоматематическа школа.
КРИТЕРИЙ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ (criterion of the
social welfare) (ки) – във:
кардиналистичен критерий за общественото благосъстояние (в микр.);
компенсационен критерий на общественото благосъстояние на Калдор,
Н., и Хикс, Дж. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние;
критерий за общественото благосъстояние на Бентам, Дж. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние на Бергсон, Дж. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние на Смит, А. (в микр.);
критерий на Парето-оптималност за общественото благосъстояние (в
микр.).
КРИТЕРИЙ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА БЕНТАМ,
ДЖ. (Bentham criterion of the social welfare) (в микр.) – според английския икономист Джереми Бентам (Jeremy Bentham) общественото благосъстояние (в
микр.) се подобрява, когато на максимален брой хора се осигури максимално
количество блага. Тази постановка подсказва, че общественото благосъстояние
се разглежда като сума от благата на отделните индивиди. Такова твърдение
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обаче е вътрешнопротиворечиво. Например, нека в обществото се извършат
икономически промени, в резултат на които благата на част от неговите членове нараснат, а на други се намалят, но така че общият обем на благата остане
същият или той нарасне. Това означава, че тези, чиито блага са се увеличили,
са по-достойни и по-заслужили от останалите. Критерият на Дж. Бентам не
дава отговор на въпроса кога ефектът е по-добър: дали когато се произведе
максимално количество блага или когато постоянно (или дори по-малко) количества блага се разпределят между максимален брой членове на обществото.
Вж. критерий за общественото благосъстояние (в микр.).
КРИТЕРИЙ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА БЕРГСОН,
А. (Bergson criterion of the social welfare) (в микр.) – предложен от Абрам Бергсон критерий за общественото благосъстояние (в микр.), което се измерва с
помощта на функция на общественото благосъстояние (в микр.), също предложена от А. Бергсон. Функцията на общественото благосъстояние изразява
като съвкупна величина общата икономическа полезност на всички индивиди
в обществото взети заедно, след като полезностите на отделните индивиди са
претеглени със специфични интерпесонални (междуличностни) тегла. Максималното значение на функцията на общественото благосъстояние при ограничените икономически ресурси на обществото е максималното обществено
благосъстояние (в микр.). Максималното обществено благосъстояние се определя от икономическата точка на допиране на голямата граница на потребителните възможности (в микр.) с възможно най-високата конфигурация на
общественото безразличие (в микр.). Вж. функция на общественото благосъстояние (в микр.), конфигурация на общественото безразличие (в микр.),
теорема за невъзможността (в микр.), пределно обществено благосъстояние
на индивида (в микр.), голяма граница на потребителните възможности (в
микр.), максимално обществено благосъстояние (в микр.).
КРИТЕРИЙ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА КАЛДОР,
Н., И ХИКС, ДЖ. (Kaldor-Hicks criterion of the social welfare) (ки) – във:
компенсационен критерий за общественото благосъстояние на Калдор,
Н., и Хикс, Дж. (в микр.).
КРИТЕРИЙ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА СМИТ, А.
(Smith criterion of the social welfare) (в микр.) – нарастване на брутния вътрешен продукт (в макр.), респ. на брутния национален продукт (в макр.). Според
Адам Смит нарастването на общественото благосъстояние (в микр.) е резул252
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тат от икономическия растеж, което означава, че благата за потребление също
нарастват. По такъв начин А. Смит, макар и косвено, приема, че нарастването
на благата, т.е. на брутния вътрешен продукт (респ. на брутния национален
продукт) е критерий за общественото благосъстояние. Така че икономическият
растеж е постигането на преход от икономическо състояние W към икономическо състояние W*, което осигурява общественото благосъстояние. Това от
своя страна означава да се приеме, че съществуващото разпределение на доходите е етично (морално) и справедливо. Изборът на икономическият растеж
като критерий разкрива важната роля на ефективността за общественото благосъстояние: ефективността е необходимо условие за постигането на максимално обществено благосъстояние. Тя обаче не е достатъчно условие: необходими са и етични норми при сравняването на различните алтернативни икономически ситуации. Вж. критерий за общественото благосъстояние (в
микр.).
КРИТЕРИЙ ЗА ОПТИМАЛНОСТ В РУСКАТА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (optimality criterion in Russian economicmathematical school) (ки) – във:
народностопански критерий за оптималност в руската икономикоматематическа школа (в маркс.).
КРИТЕРИЙ ЗА РЕАЛНА ОСЪЩЕСТВИМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (real realizability criterium of the economic system) – съвкупност от условия, които определя принципната възможност са създаване (синтезиране) в действителността на някаква динамична икономическа система (в
частност – на времево-динамична икономическата система) или на нейни
елементи. Необходимост от прилагането на този критерий възниква при синтезиране на системи на икономическо управление, създаване на изглаждащи или
изпреварващи икономически филтри, решаване на някои задачи на икономическата идентификация, построяване на инвариантни системи на икономическо управление и други. В процеса на синтезирането се получават изрази, които
описват тегловната икономическа функция на системата (респ. на звеното или
филтъра) w(t) или тяхната предавателна икономическа функция W(s), където s
е комплексна променлива. За да бъдат синтезираните устойчиви икономически
системи, осъществими в действителността (на практика), е необходимо щото
функциите w(t) и W(s) да удовлетворяват критерия за реална осъществимост,
който се формулира чрез следните три условия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Условие (1), икономическата система (респ. икономическото звено или
филтър) са реално осъществими, ако w(t) = 0 при t < 0 и w(t) = 0 при t → ∞. Това означава, че изходното въздействие на икономическата система трябва да
бъде равно на нула при отсъствие на входно въздействие, а нейната реакция на
импулсно входно въздействие трябва да затихва с течение на времето. Това
условие е необходимо и достатъчно.
Условие (2), ако е известна предавателната функция на синтезирваната
икономическа система, то за да бъде тя реално осъществима, е необходимо
W(s) да лежи в лявата полуплоскост, а областта на разполагане на нулите може
да бъде неограничена. Това условие е необходимо и достатъчно, ако |W(iω)| се
намалява със скорост ωn, където n е броят на полюсите.
Условие (3), реалната осъществимост на икономическата система може да
се провери по W(iω) посредством условиета на Р. Пели и Н. Винер (Pely –
Winer condition)
∞

∫
0

log | W (iω ) |
dω < c,
1+ ω 2

където c е крайно реално число, ако W(iω) е предавателната функция на реално
осъществимата икономическа система.
Условията (1) и (2) са еквивалентни. При импулсните икономически системи критерият за реална осъществимост има аналогичен на условието (1) вид,
ако се оперира с импулсната тегловна икономическа функция w*(iT), където i
= 0, 1, 2, 3 … са реални числа. Ако е зададена импулсната предавателна икономическа функция
bm z − m + bm −1 z − m +1 + ... + b0
W * ( s) =
,
an z − n + an −1 z − n +1 + ... + a0

тогава критерият за реална осъществимост се състои в изискването m ≤ n при
a0 ≠ 0.
Според критерия на Р. Пели и Н. Винер (Pely–Wiener criteron) функцията f ∈ L2 (−∞,+∞) става равна на нула почти навсякъде извън отрязъка [–A, A]
тогава и само тогава, когато нейното преобразувание на Ж. Фурие
∞

F ( y) =

∫ f ( x) e

ixy

dx, y ∈ R ,

−∞

удовлетворява условието
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∞

∫ | F ( y) |

2

dy < ∞

−∞

и е ограничена върху реална права на някаква цяла аналитична функция F(z)
на комплексната променлива, като | F ( z ) | ≤ e Λ| z| за всички z ∈ C .
КРИТЕРИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(stability criteria of the economic system), критерии за икономическа устойчивост, – формулирани с математически средства правила, които позволяват по
вида на диференциалните уравнения на дадена динамична икономическа система да се правят заключения относно нейната устойчивост, разбирана като
устойчивост на поведението (на движението) на системата във времето. Поподробно са разработени критериите за икономическата устойчивост на линейните стационарни икономически системи* (linear stationary dynamic
economic system) от вида
(1)

dxi
= ai1 x1 + ai 2 x2 + ... + ain xn , i = 1, 2, ..., n,
dt

където aij, j = 1, 2, …, n, са константи. За да има системата (1) асимптотична
икономическа устойчивост (asymptotical economic stability), е необходимо и
достатъчно корените на нейното характеристично уравнение
(2)

det aij − δ ij λ = 0,

където δij = 0 при i ≠ j и δij = 1 при i = j, да имат отрицателни веществени части.
Затова правилата, по които може да се съди за знаците на веществените части
на корените на характеристичното уравнение (2) (без то да бъде решавано), са
критерии за устойчивост на икономическите системи от вида (1). Уравнението
(2) може да бъде записано и във вида
(3)

a0 λn + a1λn −1 + ... + an −1λn + an = 0,

където ai, i = 1, 2, …, n, са действителни числа, като a0 > 0. Неравенствата, които са построени въз основа на коефициентите ai (i = 1, 2, …, n) и гарантират
устойчивостта на икономическата система (1), са алгебрични критерии на
икономическа устойчивост* (algebraic economic stability criteria) [или още –
алгебрични критерии за устойчивост на икономическата система (stability
algebraic criteria of the economic system)]. Към тях се числят критериите на икономическа устойчивост по Е. Раус и по А. Хуруиц.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според критерия за икономическа устойчивост по Е. Раус* (Routh
economic stability criterion), за да имат всички корени на характеристичното
уравнение (3) отрицателни веществени части, е необходимо и достатъчно, щото всички елементи на таблицата на Е. Раус
Номер на
реда

1

2

3

…

1
2
3
…
i+3
…

c1,1 = a0
c1,2 = a1
c1,3
…
c1,i+3
…

c2,1 = a2
c2,2 = a3
c2,3
…
c2,i+3
…

c3,1 = a4
c3,2 = a5
c3,3
…
c3,i+3
…

…
…
…
…
…
…

да бъдат положителни. В първия ред на таблицата се изписват коефициентите
на уравнението (3) с четни индекси, а във втория ред – тези с нечетни индекси.
В следващите редове се изписват коефициентите ck,i, определяни чрез формулите
c k ,i =

ck +1,i − 2 , ri −3
ck +1,i −1 ,

1

,

където
ri −3 =

c1,i − 2
c1,i −1

.

От критерия по Е. Раус следва, че всички коефициенти на характеристичното
уравнение на устойчивата икономическа система трябва да бъдат с еднакъв
знак. За уравненията от първи и втори порядък това следствие определя необходимите и достатъчни условия за икономическа устойчивост.
Според критерия за икономическа устойчивост по А. Хуруиц*
(Hurwitz economic stability criterion), за да имат всички корени на характеристичното уравнение (3) отрицателни веществени части, е необходимо и достатъчно, щото всички определители (детерминанти) на А. Хуруиц
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------a1 , a0 ,
∆k =

0,

...

0

a3 , a2 , a1 , ...

0

...

...

...

...

...

0,

0,

0,

... ak

, k = 1, 2, ..., n,

да са положителни. Детерминантите ∆k се построяват по следния начин: по
главния диагонал се поставят коефициентите a1, a2, …, ak. Надясно по редовете
от тези елементи са разположени коефициенти с индекси, които се намаляват
всеки път с по единица, а наляво – коефициенти с индекси, които нарастват.
Недостатък на алгебричните критерии за икономическа устойчивост е, че те не
изясняват по какъв начин трябва да се променят параметрите на неустойчивите икономически системи от висок порядък, щото те да станат по-устойчиви.
Прилагането на критериите на устойчивост на А. В. Михайлов и Х. Найквист
позволява този недостатък да бъде избягнат, както и да се изследва устойчивостта на линейните икономически системи със закъсняващо действие и с разпределени параметри.
За са се изясни критерият за икономическа устойчивост по А. В. Михайлов* (Michailov economic stability criterion, е необходимо лявата част на
характеристичното уравнение (3) да се представи като функция на комплексната променлива s и върху тази основа да се получи характеристичната функция от s на системата (1)
D ( s ) = a0 s n + a1 s n −1 + ... + a n −1s n + an .

Характеристичната функция за линейната икономическа система със закъсняващо действие е трансценденталната функция от s
(4)

F ( s ) = D0 ( s ) + D1 ( s )e − sτ ,

където D0(s) е полином от n-та степен, D1(s) е полином от степен, не по-голяма
от n, а τ е времето на закъснението. Като се замести в израза (4) s = iω, където
ω е действителна променлива, а i е имагинерната единица, се получава функцията F (iω), чиито график в комплексната плоскост се нарича крива на А. Михайлов. Според критерия за икономическа устойчивост по А. Михайлов, за да
бъде линейната икономическа система устойчива, необходимо и достатъчно е,
щото при изменение на ω от 0 до ∞ векторът на характеристичната функция F
(iω), да се превъртва, без да се превръща в нула, около координатното начало
срещу движението на часовниковата стрелка с ъгъл (πn)/2, т.е. последователно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------да преминава през n квадранти на комплексната плоскост. За обикновена линейна икономическа система (без закъсняващо действие), при която τ = 0, характеристичната функция F (iω) се изражда във функцията
D (iω) = D0 (iω) + D1 (iω).

За са се изясни критерият за икономическа устойчивост по Х. Найквист* (Nikwist economic stability criterion), се разглежда предавателната функция W(s) на разтворена система на икономическо регулиране, която удовлетворява следните условия:
(1) функцията svW(s) е аналитична в дясната полуравнина и върху имагинерната ос;
(2) (iω ) v W (iω ) ≠ −1, 0 < ω < ∞;
(3) lim s vW ( s ) = const ≠ −1, където v ≥ 0 е цяло число.
s →∞

Кривата, която се описва от края на вектора W (iω) при изменението на ω
от + ∞ до – ∞, е амплитудно-фазовата честотна характеристика на разтворената регулаторна икономическа система (вж. честотна икономическа характеристика на икономическата система). Съществува зависимост между броя на
оборотите на тази крива около точката (– 1, i0) в плоскостта W и броя на корените на характеристичното уравнение на затворената система, имащи положителна реална част. За статични икономически системи (тогава v = 0) критерият по Х. Найквист се формулира така: за да бъде една затворена икономическа
система устойчива, е необходимо и достатъчно, щото векторът на амплитуднофазовата честотна характеристика на разтворената икономическа система W
(iω) при изменение на ω от 0 до + ∞ да се превърти около точката (– 1, i0) противоположно на движението на часовниковата стрелка с ъгъл kπ, където k е
броят на корените на характеристичното уравнение на разтворената икономическа система, които имат положителна реална част. За проверка на устойчивостта на астатична икономическа система (тогава v ≥ 0) е необходимо да се
построи амплитудно-фазовата честотна характеристика на разтворената икономическа система и да се допълни тази характеристика с дъга с безкрайно голям радиус с централен ъгъл, равен на – v(π/2). Критерият на икономическата
устойчивост по Х. Найквист (както и този по А. Михайлов) са приложими към
системи със закъсняващо действие и с разпределени параметри, ако техните
1
предавателни функции удовлетворяват условията (1) – (3).
1

Относно критериите за устойчивост на динамичните системи вж.: Бесекерский, В. А.,
Попов, Е. П. Теория систем автоматического регулирования. М., 1972; Веретенни-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ков, И. Г. Устойчивость и колебания нелинейных систем. Издательство “Наука”, М.,
1984; Воротников, В. И., Румянцев, В. В. Устойчивость и управление по части координат фазового вектора динамических систем. Издательство “Научный мир”, М.,
2001; Егоров, А. И. Основы теории управления. Издательство “Физматлит”, М., 2004.

КРИТЕРИЙ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(stability criterion of the economic system) (ключова фраза) – във:
алгебричен критерий за устойчивост на икономическата система (вж.
критерии за устойчивост на икономическата система);
критерии за устойчивост на икономическата система.
КРИТЕРИЙ НА БЕЙЕС, Т. (Bayes`es criterion) в икономиката – оценка [наричана бейесовска икономическа оценка) (Bayes`es economic valuation)] на
неизвестен икономически параметър, получена по резултати от наблюдения,
направени при прилагане на бейесовския подход (Bayes`es approach) в статистическите задачи. Разглежда се още като бейесовска решаваща икономическа функция (Bayes`es decisive economic fuction) (т.е. разновидност на решаващото икономическо правило) δ = δ(x), което съпоставя на всеки резултат от
даден статистически експеримент x икономическо решение δ(x) със значения в
зададено множество от икономически решения и осигурява минимум на загубите, определени в рамките на бейесовския подход. При този подход обикновено се предполага, че
(1) неизвестният параметър θ ∈ Ω ⊆ R k е случайна икономическа величина
със зададено априорно вероятностно разпределение π = π(dθ);
(2) икономическото пространство на решенията D съвпада с множеството Ω и (3) загубите L(θ, d) отразяват разминаването между значението на θ и
неговата оценка d.
Смята се, че икономическата функция L(θ, d) има вида L(θ, d) = a(θ).λ(θ –
d), където λ е някаква неотрицателна функция от вектора на грешките θ – d.
Когато k = 1, се полага
λ(θ – d) = |θ – d|α, α > 0,
като при този случай математически най-удобна се оказва квадратичната функция на загубите
λ(θ – d) = |θ – d|2.
За такава функция на загубите бейесовската икономическа оценка (т.е. бейесовската решаваща икономическа функция) δ = δ(x) представлява функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------inf ρ(π, δ) = inf
δ

δ

∫ ∫ | θ − δ( x ) |

2

Pθ (dx)π(dθ),

ΘX

при която пълните загуби са минималните, или еквивалентната на нея функция
на минималните условни загуби
inf E{| θ − δ( x) |2 | x}.
δ

Тогава при квадратична функция на загубите бейесовската решаваща функция
δ(x) съвпада с апостериорната средна, т.е. δ(x) = E(θ|x), а бейесовският икономически риск (Bayes`es economic risk) е ρ(π, δ*) = E(D(θ|x)), където D(θ|x) е
дисперсията на апостериорното вероятностно разпределение
D(θ | x) = E{| θ − E (θ | x) |2 | x}.

КРИТЕРИЙ НА КАЛДОР, Н., И ХИКС, ДЖ. (Kaldor–Hicks criterion) (ки) –
във:
икономически критерий на Калдор, Н., и Хикс, Дж.
КРИТЕРИЙ НА КВАДРАТИЧНОТО ОТКЛОНЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА (criterion of the quadratic distusbance in economy) – вж. регулярен критерий
на оптимално икономическо управление.
КРИТЕРИЙ НА МАКСИМАЛНОТО ПРАВДОПОДОБИЕ (maxmum likelihood criteriom) – вж. статистически критерий на оптимално икономическо
управление.
КРИТЕРИЙ НА МИНИМАЛНАТА СРЕДНОКВАДРАТНА ГРЕШКА
(criterion of the minimal mean-root-square error) – вж. статистически критерий
на оптимално икономическо управление.
КРИТЕРИЙ НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(optimal economic management /control/ criterrion), критерий за качество на
оптималното икономическо управление, критерий за качество на системата на оптимално икономическо управление, – икономическа величина,
зависеща по определен начин от изменението във времето и пространството на
параметрите на състоянието на управляемата икономическа подсистема в
система на оптимално икономическо управление, която (величина) характеризира ефективността от достигането на целта на икономическото управление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(респ. ефективността на системата на икономическото управление). Той е вид
критерий за икономическа оптималност. Икономическото управление се
стреми да постигне екстремално (максимално или минимално) значение на
критерия за оптималност. По правило той е числова функция от крайно число
параметри на управляемата икономическа подсистема или икономически функционал, който зависи по определен начин от функциите на икономическото
управление и от функциите на икономическото състояние (economic state
functions) [същото като функции на икономическото поведение (economic
behaviour functions)] на управляемата подсистема. Съществуват различни класификации на критериите на оптималнота икономическо управление. Според
една от тях се разграничават статистически критерии на оптимално икономическо управление (които характеризират ефективността на системите на
икономическо управление при наличието на случайни въздействия) и нестатистически, т.е регулярни критерии на оптимално икономическо управление.
Според друга класификация се разграничават критерии на оптималност на
икономическо управление, които се отнасят до преходния или до установения
(предвидения, желания) икономически процес. Вж.: оптимално икономическо
управление, теория на оптималното икономическо управление, система на
1
оптимално икономическо управление.
1

Относно критериите на оптимално икономическо управление вж.: Лэнинг, Дж. Х.,
Бэттин, Р. Г. Случайные процесы в задачах автоматического управления. М., 1958;
Пугачев, В. С. Теория случайных функций и ее приминение к задачам автоматического управления. М., 1960; Бутковский, А. Г. Принцип максимума для оптимальных систем с распределенными параметрами. – Автоматика и телемеханика, т.
22, № 10, 1961; Беллман, Р. Динамическое программирование. [Превод от английски.] М., 1961; Понтрягин, Л. С. Математическая теория оптимальных процессов.
Издательство “Наука”, М., 1976; Месарович, М., Такахара, Я. Общая теория систем:
математические основания. Издательство “Мир”, М., 1978; Милютин, А. А. Принцип максимума в общей задачи оптимального управления. Физматгиз, М., 2001.

КРИТЕРИЙ НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(optimal economic management /control/ criterrion) (ки) – във:
интегрален критерий на оптималното икономическо управление (вж.
регулярен критерий на оптимално икономическо управление);
критерий на оптималното икономическо управление;
минимаксен критерий на оптималното икономическо управление (вж.
синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление и критерий на оптимално икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обобщен интегрален критерий на оптималното икономическо управление (вж. регулярен критерий на оптимално икономическо управление);
регулярен критерий на оптималното икономическо управление;
статистически критерий на оптималното икономическо управление.
КРИТЕРИЙ НА ПАРЕТО-ОПТИМАЛНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ (Pareto-optimality criterion of the social welfare) (в
микр.) –критерий, според който една икономическа система се намира в състояние на ефективност и оптималност, когато подобряването на икономическото благосъстояние (в микр.) на отделен неин индивид предизвиква намаляване на икономическото благосъстояние поне на един друг неин индивид. От
това следва, че всяка промяна, която способствува за повишаването на благосъстоянието поне на един индивид, без това да причинява намаляване на благосъстоянието на други индивиди, предизвиква повишаване на общественото
благосъстояние (в микр.). Както и това, че всяка промяна, която намалява благосъстоянието поне на един индивид, без това да води до повишаване на благосъстоянието на други, предизвиква понижаване на общественото благосъстояние. За да се постигне Парето-ефективна и оптимална ситуация в икономиката, е необходимо да бъдат спазени три условия: първо, да има ефективно и
оптимално разпределение на икономическите продукти между потребителите
(между различните индивиди), което се определя като ефективност в обмена
(в микр.); второ, да има ефективно и оптимално разпределение на производствените икономически фактори между различните фирми, което се определя
като ефективност в производството (в микр.); трето, да има ефективно и
оптимално разпределение на производствените фактори между различните
продукти, което се определя като ефективност в продуктовия микс (в микр.)
[като ефективност на продуктовата смес (efficiency in the productcomposition) (в микр.)].
Основен недостатък на критерия на В. Парето е, че той не позволява да се
прецени доколко Парето-ефективната и оптимална ситуация в икономиката
осигурява максимално равнище на общественото благосъстояние. За да може
да се реши върху коя точка от границата на потребителните възможности (в
микр.) може да се постигне максимално обществено благосъстояние, трябва да
може да се прави сравнение между икономическите полезности на различните
индивиди - изискване, което не се съдържа в критерия на Паретооптималността. Ето защо критерият на Парето-оптималността е необходимо,
но не и достатъчно условие за достигане до максималното равнище на общест262

1598

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------веното благосъстояние. Вж. критерий за общественото благосъстояние (в
микр.).
КРИТЕРИЙ НА УПРАВЛЯЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (controllability criterion of the economic system) – вж. управляемост на
икономическата система.
КРИТЕРИЙ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (stability criterion of the economic system) – правило, коетопозволява да
се определи устойчивостта /стабилността/ на икономическата система,
обикновено – на динамичната икономическа система (в частност – на системата на икономическо регулиране, респ. на системата на икономическо управление), без да се изчисляват корените на нейното характеристично уравнение (на уравнението на извършващия се в нея икономически процес). Чрез него
може да се изясни влиянието на промените на различните параметри и на
структурните промени в икономическата система върху нейната устойчивост
(стабилност).
КРИТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ГРАФ (critical economic graph) – вж. теория на графите.
КРИТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТЪР* (critical economic parameter) – същото като критичен параметър на икономическата система.
КРИТИЧЕН ПАРАМЕТЪР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (economic system critical parameter), критичен икономически параметър, – параметър на състоянието на динамичната икономическата система, при достигането на който тя извършва фазов икономически преход, скок от едно качествено към друго качествено състояние, от установения икономически хомеостазис към нов, установяващ се икономически хомеостазис. Фазовият икономически преход възниква (следователно критичният параметър се реализира)
(1) както в резултат на външни отклоняващи въздействия върху икономическата система (например от типа на стъпаловидните или на синусоидалните
отклоняващи въздействия, или от типа на икономическата делта-функция)
или в резултат на вътрешното й саморазвитие, което и в двата случая променя
нейното състояние и вътрешната и външната й структура, (2) така и при промяна на началните ненулеви параметри на системата. Вж. дисипативна икономическа система и фазов икономически преход.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРИТИЧЕН ПЪТ (critical path) (ки) – във:
метод на критичния път (вж. мрежово моделиране в икономиката).
КРИТИЧЕН РАЗКЛОНЯВАЩ СЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (critical
multiplicative /branching/ economic process) – вж. разклоняващ се икономически
процес.
КРИТИЧНА ТОЧКА НА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (critical point of business cycle)
(в макр.) – според теорията на А. Бърнз и У. Митчел за фазите на бизнес цикъла последният съдържа две критични (преломни) точки – връх (в макр.) [същото като пик (в макр.)] и дъно (в макр.) [същото като низина (в макр.)], които
разделят две продължителни фази на бизнес цикъла – експанзия (в макр.)
[същото като разширяване (в макр.)] и контракция (в макр.) [същото като свиване (в макр.)] и две краткотрайни фази на бизнес цикъла – оживление (в
макр.), която е преходно състояние от дъното към експанзията, и рецесия (в
макр.), която е преходно състояние от върха към контракцията.
КРИТИЧНА ТОЧКА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА*
(critical point of macroeconomic policy) (в межд.) – същото като точка на бифуркация на макроикономическата политика (в межд.).
КРИТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (critical behaviour of the economic system) – поведение на динамичната икономическа система по време на фазов икономически преход. Поведение на преминаване от едно качествено състояние в друго, на преход от една към друга фаза на
развитието на икономическата система. Критичното поведение на икономическата система е процес на изменение на нейните координати във времето, на
преминаване от един към друг режим на функциониране на икономическата
система. Представя се като скокообразно предвижване от една към друга точка във фазовото пространство на икономическата система (по-специално –
във фазовото пространство на икономическите състояния). С това тя също
така преминава от едно към друго състояние на своето ценностнодинамично
икономическо равновесие. Вж. дисипативна икономическа система и фазов
икономически преход.
КРИТИЧНО РАВНИЩЕ НА ИНФЛАЦИЯТА (critical inflationary level) (в
макр.) – според Дж. Кейнс то определя частта от увеличаването на паричната
маса (в макр.) в обръщението, предизвикано от инфлацията (в макр.). При
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достигането на критичното равнище на инфлацията всяко последващо увеличаване на количеството на парите се използува изцяло за увеличаване на производствените разходи (в микр.).
КРОС ВАЛУТЕН КУРС (cross exchange rate) (в межд.) – съотношение между
валутните курсове (в межд.) на две валути (в межд.) към трета валута.
КРОС-КОВАРИАЦИОННА ФУНКЦИЯ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ (cross-covariational function of the stochastic /random/
economic processes) – същото като взаимна корелационна функция на случайните икономически процеси.
КРОС-СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ (cross spectral analysis) (ки) – във:
икономически крос-спектрален анализ (същото като крос-спектрален анализ в икономиката);
крос-спектрален анализ в икономиката.
КРОС-СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ В ИКОНОМИКАТА* (cross spectral analysis in economy), икономически крос-спектрален анализ, – обобщение на
спектралния анализ на икономическия цикъл, при което се изучават зависимостите между икономически хармонични криви, които съставят два динамични
икономически реда (респ. два случайни икономически процеса). С преминаването от спектрален към крос-спектрален анализ се прави преход от самостоятелния анализ на отделното (единичното) цикличното икономическо явление
(процес) към анализ на зависимостите в система от две циклични икономически явления (два процеса). С негова помощ се разкриват правите и обратните
връзки между цикличните флуктуации на различните сектори на динамичната
икономическата система.
Съвместна икономическа ковариация
При икономическия крос-спектрален анализ е необходимо да се определи
корелацията между съставящите случайния стационарен икономически процес
Xt = xt и съставящите случайния стационарен икононмически процес Yt = yt при
една и съща честота ωj и да се изясни доколко те са изместени по фази. Първоначалният етап в този анализ е определянето на съвместната икономическа
ковариация (същото като съвместна ковариация на двумерния икономически
процес или съвместна икономическа ковариационна стационарност) чрез
формулата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rxy(u) = E[(xt – mx)(Yt+u – my)],

където mx и my са средните на двата икономически процеса xt и yt. При това
стационарни са не само изследваните случайни икономически процеси, но и
самата съвместна икономическа ковариация Rxy(u), т.е. тя не зависи от времето
t. Следващите етапи на икономическия крос-спектрален анализ са: (1) определяне на икономическата крос-спектрална функция (крос-спектралната функция в икономиката) Fxy(ω), наричана още икономическа крос-спектрална функция на разпределението или икономически интегрален крос-спектър (интегрален крос-спектър в икономиката); (2) определяне на икономическата кросспектрална функция на плътността (крос-спектралната функция на плътността в икономиката) или просто – икономическата крос-спектрална плътност (крос-спектралната плътност в икономиката) Sxy(ω), която е първа
производна функция на икономическия интегрален крос-спектър Fxy(ω). При
тези етапи, както и при определянето на съвместната икономическа ковариация, под внимание се вземат вторите моменти на двумерния стационарен
случаен икономически процес* (two-dimensional stationary stochastic
economic process) [xt, yt]:
mx = E[xt],

σ x2 = E ( xt − m x ) 2 ,
Rxx(u) = E[(xt – mx)(xt+u – mx)],
my = E[yt],

σ y2 = E ( yt − m y ) 2 ,
Ryy(u) = E[(yt – my)(yt+u – my)],
Rxy(u) = E[(Xt – mx)(Yt+u – my)].

В общия случай спектрите на двумерния икономически процес се включват в
съотношенията:
∞

Rxx (u ) = 2

∫ cos ωu dFx (ω ),

Fx (ω ) = 0
∞

R yy (u ) = 2 ∫ cos ωu dFy (ω ),
ω =0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∞

∫ cos ωu dC (ω ) −

Rxy (u ) = 2

C (ω ) = 0
∞

−2

∫ sin ωu dQ(ω ),

Q (ω ) = 0

където Rxx(u) и Ryy(u) са самостоятелните ковариации на изследваните стационарни икономически процеси. При абсолютно непрекъсната икономическа
спектрална плътност тези съотношение придобиват вида:
∞

Rxx (u ) = 2 ∫ S x (ω ) cos ωu dω ,
ω =0
∞

R yy (u ) = 2 ∫ S y (ω ) cos ωu dω ,
ω =0
∞

Rxy (u ) = 2 ∫ c(ω ) cos ωu dω
ω =0
∞

− −2 ∫ q (ω ) sin ωu dω ,
ω =0

където Sx(ω) и Sy(ω) са самостоятелните функции на спектралната плътност на
двата разглеждани икономически процеса и където:
dFx(ω) = Sx(ω) dω,
dFy(ω) = Sy(ω) dω,
dC(ω) = c(ω) dω,
dQ(ω) = q(ω) dω.

Комплексната форма на съвместната ковариация на двумерния икономически
процес (или просто – комплексната форма на съвместната икономическа ковариация) има вида
∞

Rxy (u ) =

∫e

iuω

dFxy (ω ),

Fxy (ω ) = −∞

в която, както се вижда, е включен икономическият интегрален крос-спектър
Fxy(ω).
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Зависимости между икономическата спектрална плътност и икономическата ковариация при крос-спектралния анализ. Коспектър и
квадратурен спектър на двумерния икономически процес
Икономическата крос-спектрална функция на плътността е комплексната
величина
Sxy(ω) = c(ω) + iq(ω),

където с c(ω) е означен коспектърът на двумерния икономически процес*
(two-dimensional economic process cospectre) [накратко – икономически коспектър* (economic cospectre)], а с q(ω) – квадратурният спектър на двумерния икономически процес* (quadraturical cospectre of two-dimensional
economic process) [накратко – икономически квадратурен спектър*
(economic quadraturical cospectre)]. Икономическият коспектър и икономическият квадратурен спектър се подчиняват на правилото за неравенството на
икономическата кохерентност
c2(ω) + q2(ω) ≤ Sx(ω).Sy(ω).

Между икономическата спектрална плътност и икономическата ковариация в
условията на крос-спектрален анализ се установяват следните съотношения:
S x (ω ) =
S y (ω ) =

c(ω ) =

q (ω ) =

1

π
1

π

1

π
1

π

∞

∫ Rx (u ) cos ωu du,

u =0

∞

∫ R y (u ) cos ωu du,

u =0

∞

∫ [ Rxy (u ) + R yx (u )] cos ωu du,

u =0
∞

∫ [ Rxy (u ) + R yx (u )] sin ωu du.

u =0

Ако се използват изразите на Г. Крамер, стационарните икономически случайни процеси, подложени на крос-спектрален анализ, се представят чрез следните изрази. Първо, за случайния икономически процес x(t):
x(t ) =

∞

∞

ω =0

ω =0

∫ a x (ω ) cos ωt dω +
268
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

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

∞

ω =0

ω =0

∫ cos ωt du x (ω ) +

x(t ) =

∫ sin ωt dv x (ω ),

където:
dux(ω) = ax(ω) dω,
dvx(ω) = bx(ω) dω.

Комплексното изражение на този процес е
∞

x(t ) =

∫e

itω

dz x (ω).

z x ( ω)= −∞

Второ, за случайния икономически процес y(t):
y (t ) =

∞

∞

ω =0

ω =0

∫ a y (ω ) cos ωt dω +

y (t ) =

∫ b y (ω ) sin ωt dω ,

∞

∞

ω =0

ω =0

∫ cos ωt du y (ω ) + ∫ sin ωt dv y (ω ),

където:
duy(ω) = ay(ω) dω,
dvy(ω) = by(ω) dω.

Комплексното изражение на този процес е
∞

y (t ) =

∫e

itω

dz y (ω ).

z y (ω ) = −∞

Специфични моменти на икономическия крос-спектрален анализ
При осъществяването на икономическия крос-спектрален анализ трябва да
се имат предвид и следните моменти. Първо, икономическата ковариация
между хармоничните флуктуации, съставящи двата случайни икономически
процеса x(t) и y(t), имащи различна честота ωj, е равна на нула, а при еднаква
честота е равна на 2c(ω)dω. Второ, икономическата кохерентност*
(economic coherence) [кохерентността в икономиката* (coherence in
economy)] K(ω) изразява теснотата на зависимостта между съставящите от
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------двата процеса (включени в двумерния икономически процес) и в този смисъл
тя е подобна на корелацията. Изчислява се по формулата
K (ω ) =

c 2 (ω ) + q 2 (ω )
S x (ω ).S y (ω )

и се движи в границите между 0 и 1. Трето, взаимното отместване на съставящите по фаза хармонични икономически процеси се определя чрез прилагане на формулата

τ (ω ) = arctg

q (ω )
,
c(ω )

като при τ(ω) = 0 то отсъствува. При изчислителната процедура оценките c(ω)
и q(ω), включени във функцията на икономическата крос-спектрална плътност
Sxy(ω), се определят чрез изразите:
Lc −1
πju
1 
c(ω ) =
+
rxy (0) + ∑ rxy (u ) + ryx (u ) cos
2π 
Lc
u =1

[

+

]

1

rxy ( Lc ) + ryx ( Lc ) cos πj ,
2


[

]

πju
1 Lc −1
+
 ∑ rxy (u ) − ryx (u ) sin
2π  u =1
Lc
1

+ rxy ( Lc ) − ryx ( Lc ) sin πj ,
2


[

q (ω ) =

]

[

]

където rxy(u) и ryx(u) са нормираните съвместни икономически ковариации, изчислени чрез формулите:
rxy (u ) =
ryx (u ) =

Rxy (u )
Rxy (0)
R yx (u )
R yx (0)

,
.

Те служат и при определянето на икономическия коефициент на усилване*
(economic coherence enforceness) [коефициента на усилване в икономиката*
(coherence enforceness in economy)]
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------S (ω )
rxy2 (ω ) = x
K (ω ),
S y (ω )
който по същество представлява коефициент на регресия на икономическия
процес x(t) по отношение на икономическия процес y(t). Изчисленията се извършват поотделно за всяка честота ωj. Вж. спектрален анализ на икономическия цикъл.
КРОС-СПЕКТРАЛНА ПЛЪТНОСТ (cross spectral density) (ки) – във:
икономическа крос-спектрална плътност (същото като крос-спектрална
функция на плътността в икономиката).
КРОС-СПЕКТРАЛНА ФУНКЦИЯ (cross spectral function) (кф) – във:
икономическа крос-спектрална функция (същото като крос-спектрална
функция в икономиката);
икономическа крос-спектрална функция на плътността (същото като
крос-спектрална функция на плътността в икономиката);
икономическа крос-спектрална функция на разпределението (същото като
крос-спектрална функция в икономиката);
крос-спектрална функция в икономиката;
крос-спектрална функция на плътността в икономиката.
КРОС-СПЕКТРАЛНА ФУНКЦИЯ В ИКОНОМИКАТА (cross spectral
function in economy), икономическа крос-спектрална функция, икономическа крос-спектрална функция на разпределението, икономически интегрален крос-спектър, интегрален крос-спектър в икономиката, – икономическа спектрална функция Fxy(ω) на два съвместно осъществяващи се случайни икономически процеса Xt = xt и Yt = yt. със съвместна икономическа ковариация Rxy(u). В общия случай спектрите на двумерния икономически процес се включват в съотношенията
∞

Rxx (u ) = 2

∫ cos ωu dFx (ω ),

Fx (ω ) = 0

∞

R yy (u ) = 2 ∫ cos ωu dFy (ω ),
ω =0

Rxy (u ) = 2

∞

∞

C (ω ) = 0

Q (ω ) = 0

∫ cos ωu dC (ω ) − 2 ∫ sin ωu dQ(ω ),
271

1607

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------където Rxx(u) и Ryy(u) са самостоятелните ковариации на изследваните стационарни икономически процеси, а с ω е означена цикличната икономическа честота. При абсолютно непрекъсната икономическа спектрална плътност тези
съотношения придобиват вида:
∞

Rxx (u ) = 2 ∫ S x (ω ) cos ωu dω ,
ω =0
∞

R yy (u ) = 2 ∫ S y (ω ) cos ωu dω ,
ω =0
∞

∞

ω =0

ω =0

Rxy (u ) = 2 ∫ c(ω ) cos ωu dω − 2 ∫ q (ω ) sin ωu dω ,

където Sx(ω) и Sy(ω) са самостоятелните функции на спектралната плътност на
двата разглеждани икономически процеса и където:
dFx(ω) = Sx(ω) dω,
dFy(ω) = Sy(ω) dω,
dC(ω) = c(ω) dω,
dQ(ω) = q(ω) dω.

Комплексната форма на съвместната ковариация на двумерния икономически процес* (compatible covariance of the two-dimensional economic process in
complex form) или просто – комплексната форма на съвместната икономическа ковариация* (compatible economic covariance in complex form), има вида
∞

Rxy (u ) =

∫e

iuω

dFxy (ω ),

Fxy (ω ) = −∞

в която, както се вижда, е включен икономическият интегрален крос-спектър
Fxy(ω). Вж. крос-спектрален анализ в икономиката.
КРОС-СПЕКТРАЛНА ФУНКЦИЯ НА ПЛЪТНОСТТА В ИКОНОМИКАТА* (cross-spectral density function in economy), икономическа кросспектрална функция на плътността, икономическата крос-спектрална
плътност, крос-спектрална плътност в икономиката, –функция на спектралната плътност Sxy(ω) на два съвместно осъществяващи се случайни икономически процеса Xt = xt и Yt = yt със съвместна икономическа ковариация Rxy(u).
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изчислява се като първа производна на функцията на икономическия интегрален крос-спектър Fxy(ω), където с ω е означена цикличната икономическа честота. Икономическата крос-спектрална функция на плътността е комплексната величина
Sxy(ω) = c(ω) + iq(ω),

където с c(ω) е означен коспектърът на двумерния икономически процес*
(two-dimensional economic process cospectre) [накратко – икономически коспектър* (economic cospectre)], а с q(ω) – квадратурният спектър на двумерния икономически процес* (quadraturical cospectre of two-dimensional
economic process) [накратко – икономически квадратурен спектър*
(economic quadraturical cospectre)]. Икономическият коспектър и икономическият квадратурен спектър се подчиняват на правилото за неравенството на
икономическата кохерентност:
c2(ω) + q2(ω) ≤ Sx(ω).Sy(ω).
Между икономическата спектрална плътност и икономическата ковариация в
условията на крос-спектрален анализ се установяват следните съотношения:
1 ∞
S x (ω) = ∫ Rx (u ) cos ωu du ,
π u =0
S y (ω) =

1 ∞
R y (u ) cos ωu du,
π u ∫= 0

1 ∞
c(ω) = ∫ [ Rxy (u ) + R yx (u )] cos ωu du,
π u =0
1 ∞
q (ω) = ∫ [ Rxy (u ) + R yx (u )] sin ωu du.
π u =0

Вж. крос-спектрален анализ в икономиката.
КРОС-СПЕКТРАЛНА ФУНКЦИЯ НА ПЛЪТНОСТТА (cross-spectral density function) (ки) – във:
икономическа крос-спектрална функция на плътността (същото като
крос-спектрална функция на плътността в икономиката);
крос-спектрална функция на плътността в икономиката.
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРОС-СПЕКТРАЛНА ФУНКЦИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО (crossspectral distribution function) (ки) – във:
икономическа крос-спектрална функция на разпределението (същото като
крос-спектрална функция в икономиката).
КРОС-СПЕКТЪР (cross-spectre) (кд) – във:
икономически интегрален крос-спектър (същото като крос-спектрална
функция в икономиката);
интегрален крос-спектър в икономиката (същото като крос-спектрална
функция в икономиката).
КРОС-СПЕКТЪР В ИКОНОМИКАТА (cross-spectre in economy) (ки) – във:
интегрален крос-спектър в икономиката (същото като крос-спектрална
функция в икономиката).
КРЪГ ДИЛЪН НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕГОВОРИ (Dillon Round of Trade
Negotiations) (в межд.), Пети кръг на търговските преговори (в межд.), –
проведени от Общото съглашение за митата и търговията (ГАТТ) (в межд.)
през 1960-1962 г. търговски преговори, в резултат на които митата (в межд.)
са намалени средно с 20 % за 20 % от обмитявания внос (в макр.).
КРЪГ КЕНЕДИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕГОВОРИ (Kennedy Round of
Trade Negotiations) (в межд.), Шести кръг на търговските преговори (в
межд.), – проведени от Общото съглашение за митата и търговията (ГАТТ)
(в межд.) през периода 1964 до 1967 г. търговски преговори. На тях се поставя
за цел директното процентно намаляване на митата (в межд.), а не постигане
на договорености за всяка стока поотделно. Това става възможно, след като
президентът на САЩ Джон Кенеди (John Kennedy) получава съгласието на
американския Конгрес да води преговори за намаляване на митата до 50 % в
съответствие със Закона за разширяване на търговията от 1962 г. (в межд.).
КРЪГОВ МОДЕЛ НА ПРОСТРАНСТВЕНАТА МОНОПОЛИСТИЧНА
КОНКУРЕНЦИЯ (circular model of spatial monopolistic competition) (в микр.)
– разновидност на модела на пространствената монополистична конкуренция, при която се конкурират кръгово-пространствено-локално диференцирани продукти (в микр.). Тук специфични характеристики придобиват краткосрочното микроикономическо продуктовопазарно равновесие при кръгов
модел на пространствената монополистична конкуренция (short-run
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------microeconomic product-market equilibrium in circular model of spatial
monopolistic competition) (в микр.) и дългосрочното микроикономическо продуктовопазарно равновесие при кръгов модел на пространствената монополистична конкуренция (в микр.).

КРЪГОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЧЕСТОТА (circular /arc/ economic
frequency), ъглова икономическа честота, – честота ω на хармоничен колебателен икономически процес (по-общо – на периодичен колебателен икономически процес), определяна (при постоянни други условия) чрез формулата ω
= 2π/T, където T е икономическият период, т.е. времето, през което периодично-колебателна икономическа система (респ. хармонично-колебателна икономическа система) извършва едно икономическо колебание (времето, което
разделя две еднакви значения на изхода на икономическата система, която се
характеризира с периодично повтаряем икономически процес). Равна е на произведението на периодната икономическа честота 1/T с 2π.
КРЪГОВА ЧЕСТОТА (circular /arc/ frequency) (ки) – във/
кръгова икономическа честота;
кръгова честота на биенето на икономическата система;
кръгова честота на икономическата система (същото като кръгова икономическа честота).
КРЪГОВА ЧЕСТОТА НА БИЕНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (circular /arc/ frequensy of the economic system beating) – резултативна
кръгова икономическа честота, равна на разликата Ω = ω1 – ω2 между кръговите икономически честоти на два хармонични колебателни икономически
процеси, чието съвместно (сумарно) действие поражда биене на икономическата система.
КРЪГОВА ЧЕСТОТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (circular
/arc/ frequensy of the economic system) – същото като кръгова икономическа
честота.
КРЪГОВО-ПРОСТРАНСТВЕНО-ЛОКАЛНО-ДИФЕРЕНЦИРАН
ПРОДУКТ (circularly-spatial-lokally-differenced product) (в микр.) – разновидност на
пространствено-локално диференцирания продукт (в микр.), при която пространствената подгрупа на основната продуктова група (в микр.) е част от окръжност, върху която е разположен монополистичния пазар.
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРЪГООБОРОТ НА ПАРИЧНИЯ КАПИТАЛ (monetary capital circular-turn)
(ки) – във:
Марксова теория за кръгооборота на паричния капитал (в маркс.);
КРЪСТОСАНА ДИАГРАМА (cross diagram) (в макр.) – популярно в литературата наименование на графика на макроикономическото продуктовопазарно
равновесие, чиято точка е пресечна на линията на агрегатното продуктово
търсене (в макр.) и линията, изравняваща агрегатното продуктово търсене
(в макр.) със агрегатното продуктово предлагане (в макр.) [т.е. с линията, определена от уравнението на макроикономическото продуктовопазарно равновесие по опростения модел на Дж. Кейнс (в макр.)]. Под кръстосана диаграма
обикновено се подразбира кръстосаната диаграма на равновесния реален
брутен вътрешен продукт (cross diagram of equilibrium real gross domestic
product) (в макр.).
КРЪСТОСАНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВАТА ЦЕНА ПРИ
ПРОДУКТОВА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ (cross product price elasticity in product
differentiation) (в микр.) – еластичност на цената на даден диференциран продукт (в микр.) към цената на друг диференциран продукт от една и съща продуктова група (в микр.). Тя показва процентното изменение на цената на дадения диференциран продукт, което възниква при един процент изменение на
цената на другия диференциран продукт. Разграничават се два типа кръстосана
еластичност на продуктовата цена при продуктова диференциация – едностранна кръстосана еластичност на продуктовата цената при продуктова диференциация (в микр.) и двустранна кръстосана еластичност на продуктовата цената при продуктова диференциация (в микр.).
КРЪСТОСАНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВАТА ЦЕНА ПРИ
ПРОДУКТОВА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ (cross product price elasticity in product
differentiation) (ки) – във:
двустранна кръстосана еластичност на продуктовата цена при продуктова диференциация (в микр.);
едностранна кръстосана еластичност на продуктовата цена при продуктова диференциация;
кръстосана еластичност на продуктовата цена при продуктова диференциация (в микр.);
отрицателна едностранна кръстосана еластичност на продуктовата
цената при продуктова диференциация (в микр.);
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------положителна едностранна кръстосана еластичност на продуктовата
цена при продуктова диференциация (в микр.).
КРЪСТОСАНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ
КЪМ ЦЕНАТА (cros product supply elasticity to price) (в микр.), косвена еластичност на продуктовото предлагане към цената (в микр.), – относително
изменение на предлагането на даден вид икономически продукт, което е породено от единица относително изменение на цената на друг вид икономически продукт. Измерва се с коефициента на кръстосаната еластичност на продуктовото предлагане към цената (в микр.).
КРЪСТОСАНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ
КЪМ ЦЕНАТА (cros product supply elasticity to price) (ки) – във:
коефициент на кръстосаната еластичност на продуктовото предлагане
към цената (в микр.);
кръстосана еластичност на продуктовото предлагане към цената (в
микр.).
КРЪСТОСАНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ КЪМ
ЦЕНАТА (cross product demand elasticity to price; cross price elasticity of product
demand) (в микр.), косвена еластичност на продуктовото търсене към цената (в микр.), – пределна еластичност (респ. коефициент на пределната еластичност) на търсенето на един вид икономически продукт към цената на друг
вид продукт [вж. пределна еластичност на продуктовото търсене към цената (в микр.)]. Когато кръстосаната ценовата еластичност на продуктовото
търсене (в микр.) е положителна величина, това означава че двата разглеждани продукта (приели формата на стоки) са взаимозаменяеми помежду си (вж.
взаимозаменяемост на икономическите ресурси), а когато посочената еластичност е отрицателна – те са взаимодопълващи се (вж. взаимодопълняемост
на икономическите ресурси). В случай че косвената ценова еластичност на
продуктовото търсене е нулева, двата продукта са независими един към друг.
КРЪСТОСАНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО КЪМ ЦЕНАТА (cross
demand elasticity to price; cross price elasticity of demand) (ки) – във:
кръстосана еластичност на продуктовото търсене към цената (в
микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КРЪСТОСАНО ВЛИЗАНЕ (cross-entry) (в микр.) – при него установена
фирма (в микр.) [в т.ч. и установена олигополна фирма (в микр.)] от един отрасъл влиза във втори отрасъл, но прибавя продукцията си от втория отрасъл
към продуктовата си линия от първия отрасъл.
КРЪСТОСАНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОНЯТИЕ* (cross-division on the economic concept volume) – логическа икономическа грешка, с която се нарушава едно от правилата за правилното деление на
обема на икономическото понятие, според което делението трябва да има
едно и също основание (вж. основание на делението на обема на икономическото понятие).
КРЪСТОСАНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (economic cross-regulation in consecutive synthesis of the regulable
economic subsystem) (ки) – във:
двуравнищна система на кръстосано икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема.
КРЪСТОСАНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ /КРЪСТОСАНО УМНОЖАВАНЕ/ НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АВТОМАТИ* (crossed product /crossed multiplication/
of the economic automatons) – двуместна композираща икономическа операция,
която се прилага към икономически автомати без изходи* (economic
automatons without outputs). При кръстосаното произведение от икономическите автомати M1 = (X, Q1, δ1) и M2 = (X, Q2, δ2) се получава такъв икономически автомат M = (X, Q, δ), щото Q = Q1 × Q2 и

δ ((a1 , a2 ), x) = (δ1 (a1 , ϕ (a2 , x)), δ 2 (a2 ,ψ (a1 , x))),
където
ϕ : Q2 × X → X и ψ : Q1 × X → X

са еднозначни икономически функции. Кръстосано произведение, в което ψ (a,
x) = x, е полупряко произведение /полупряко умножаване/ на икономически автомати* (semi-direct product /semi-direct multiplication/ of economic
automatons). Вж. алгебра на икономическите автомати.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КУБИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СПЛАЙН (cubic economic spline) – същото
като кубична икономическа сплайн-функция. Вж. сплайн-функция в икономиката.
КУБИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СПЛАЙН-ФУНКЦИЯ (cubic economic
spline-function), кубичен икономически сплайн, – вж. сплайн-функция в икономиката.
КУЗНЕЦ, САЙМЪН СМИТ (Kuznets, Simon Smit) (1901–1985) – американски икономист с приноси в измерването на икономическите величини. Роден е в
Русия, откъдето, след като ръководи статистическото управление в Украйна,
емигрира в САЩ през 1922 г. Завършва Колумбийския университет през 1923
г., където през 1924 г получава магистърска степен, а през 1926 г. – докторска
степен. Докторатът му е посветен на цикличните колебания в областта на търговията. От 1927 г. е сътрудник на Националното бюро за икономически изследвания на САЩ, което по това време се ръководи от Уесли Митчел. От 1930
г. преподава в различни университети на САЩ (в т.ч. и в Пенсилванския университет), където започва своите изследвания в областта на измерването на
икономическата дейност. От 1934 г. е професор, а от 1960 г. – професор по
икономика в Харвардския университет. За две години през Втората световна
война е извънреден директор на Бюрото по планиране и статистика към Кабинета за военно производство на САЩ. С. Кузнец е един от изтъкнатите представители на американското статистико-иконометрично направление и има значителни приноси в иконометриката. През 1949 г. е президент на Американската статистическа асоциация, а през 1954 г. – президент на Американската
асоциация на икономистите. Извършва историко-статистически анализ на основните тенденции на икономическото развитие на САЩ, които разглежда като резултат от движението на капитала за почти стогодишен период. Става
трети по ред лауреат на Нобеловата мемориално награда за икономически науки през 1971 г. “за емпирично обоснованата интерпретация на икономическия
растеж, даваща ново и по-задълбочено разбиране на икономическата и социалната структура и на процеса на развитието”.
В едно от по-ранните се произведения “Векови движения в производството и цените” (Kuznets, S. S. Secular Movements in Production and Prices.
Houghtion Mifflin, 1930) С. Кузнец установява наличието на циклични колебания в САЩ с период от 15-20 години, наред с обичайните краткосрочни бизнес
цикли. Това са т.нар. цикли на С. Кузнец (Kuznets cycles), твърдението за ко279
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ито кореспондира с теорията за дългите икономически цикли на Николай
Кондратиев. Друг важен момент от по-ранното творчество на С. Кузнец е
обоснованата от него теорема за обратната U-зависимост (theorem of the
inverse U-dependent) между равнището на националния доход, който се пада на
глава от населението, и степента на неравенството в разпределението на дохода в дадена страна. Това той прави чрез използуването на коефициента "Джини". Установява, че в богатите страни неравенството между отделните слоеве
на населението намалява с нарастването на националния доход. Затова пък в
бедните страни неравенството между отделните слоеве на населението се увеличава с нарастването на националния доход.
С. Кузнец е един от най-изтъкнатите изследователи на националния доход
и основоположник на теорията за революцията в доходите, според която с течение на времето делът на най-богатите в присвояването на дохода намалява.
В своя основен труд “Националният доход и неговият състав, 1919–1938”, публикуван през 1941 г. от Националното бюро за икономически изследвания
(Kuznets, S. S. National Income and its Composition. 1919–1938. New York, 1941),
той обосновава правилата за измерването на стопанската дейност (стопанската
активност), които впоследствие са възприети при изграждането на съвременното национално счетоводство. В по-разгърнат план в публикацията си “Националният доход. Резултати от изследването” от 1946 г. (Kuznets, S. S. Nacional
Income. A Summari of Findings. New York, 1946) той предлага методика за статистическо измерване на националния доход, националния продукт и други
важни макроикономически показатели, която се използува в статистическата
отчетност на много развити страни. С. Кузнец дава основния принос в обосноваването на брутния национален продукт като най-важната величина за измерване на макроикономическата активност на националното стопанство. През
60-те и 70-те години на XX-ия век С. Кузнец продължава и разширява своите
статистически изследвания върху населението, националния доход, брутния
национален продукт и икономическия растеж. В това направление изпъкват
неговите публикации “Икономическият растеж на нациите – съвкупно производство и производствена структура” (Kuznets, S. S. Economic Growth of
Nations: Totai Output ant Production Structure. Bel Knap, 1971) и “Население, капитал и растеж – избрани есета” (Kuznets, S. S. Population, Capital and Growth:
Selected Essays. W. W. Norton, 1979). По-късно той продължава да работи за
създаването на Международна асоциация за изследване на дохода и богатството.
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Други по-важни трудове на С. Кузнец са: “Цикличните колебания”
(Kuznets, S. S. Ciclicyl Fluctuations. New York, 1926); “Националният доход,
1929–1932” (Kuznets, S. S. National Income – 1929–1932. National Bureau of
Economic Research, 1934); “Националният доход и образуването на капитала”
(Kuznets, S. S. National Income and Capital Formation. New York, 1937); “Съвкупният обществен продукт от 1869” (Kuznets, S. S. National Product Since
1869. National Bureau of Economic Research, 1946); “Частта на висшите по доход групи в дохода и спестяванията” (Kuznets, S. S. Shares of Upper Income
Groups in Income and Savings. New York, 1953); “Капиталът в американската
икономика. Неговото формиране и финансиране” (Kuznets, S. S. Capital in the
American Economy. Its Frmation and Finansing. Princeton, 1961); “Следвоенният
икономически растеж” (Kuznets, S. S. Postwar Economic Growth. Cambr., Mass.,
1964); “Икономически растеж и икономическа структура” (Kuznets, S. S.
Economic Growth and Structure. New York, 1965).
КУМУЛАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПЪЛНОТА* (cumulative economic
completeness) (*) – критерий, съобразно с който икономическите величини се
класифицират според равнището (етапа) на натрупване на някакъв икономически ингредиент (икономическо въздействие), което се осъществява при разпространяване на даден икономическия процес посредством (чрез) междуелементните връзки на икономическата система; същото като междуелементна
кумулативна икономическа пълнота* (interelement cumulative economic
completeness). Според този критерий се разграничават: (1) пряка икономическа величина (direct economic quantity /value/) – когато тя обхваща само първичното (първоначалното) икономическо въздействие върху икономическата
система [наричана още първичен икономически ефект (direct economic
effect)], например преки икономически разходи (direct economic inputs); (2)
косвена икономическа величина (indirect economic quantity /value/) – когато тя
обхваща само сумата от вторичните икономически въздействия върху икономическата система, верижно породени от първичното икономическо въздействие и итеративно нарастващи при тяхното разпросраняване през множеството
от междуеменетните връзки на системата [наричана още вторичен икономически ефект (indirect economic effect)], например косвени икономически разходи (indirect economic inputs); (3) пълна икономическа величина (full
economic quantity /value/) – когато тя e сумата от пряката и косвената икономическа величина [наричана още пълен икономически ефект (full economic
effect) или (според контекста) мултипликационен икономически ефект
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(multiplicative economic effect) (вж. мултипликационен ефект в икономиката)],
например пълни икономически разходи (full economic inputs).
Според вида на междуелементните връзки на разглежданата икономическа система се различават (1) междупродуктова кумулативна икономическа
пълнота* (interproduct cumulative economic completeness) [тук спада междупродуктовата пълна икономическа величина (interproduct full economic
quantity /value/), например междупродуктовите пълни икономически разходи (interproduct full economic inputs)], (2) междузаводска кумулативна икономическа пълнота* (interfactory cumulative economic completeness) [тук спада междузаводската пълна икономическа величина (interfactory full
economic quantity /value/), например междузаводските пълни икономически
разходи (interfactory full economic inputs)], (3) междуфирмена кумулативна
икономическа пълнота* (interfirm cumulative economic completeness) [тук
спада междуфирмената пълна икономическа величина (interfirm full
economic quantity /value/), например междуфирмените пълни икономически
разходи (interfirm full economic inputs)], (4) междуотраслова кумулативна
икономическа пълнота* (intersectorial /interbransh/ cumulative economic
completeness) [тук спада междуотрасловата пълна икономическа величина
(interfirm full economic quantity /value/), например междуотрасловите пълни
икономически разходи (interfirm full economic inputs)] и т.н.
Когато се приложат едновременно кумулативната икономическа пълнота
и ингредиентната икономическа мащабност се конституират: (1) обща пряка
икономическа величина (total direct economic quantity /value/), средна пряка
икономическа величина (average direct economic quantity /value/), пределна
пряка икономическа величина (marginal direct economic quantity /value/); (2)
обща косвена икономическа величина (total indirect economic quantity /value/),
средна косвена икономическа величина (average indirect economic quantity
/value/), пределна косевена икономическа величина (marginal indirect
economic quantity /value/); (3) обща косвена икономическа величина (total full
economic quantity /value/), средна косвена икономическа величина (average full
economic quantity /value/), пределна косевена икономическа величина
(marginal full economic quantity /value/).
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на абстрактната икономическа реализуемост, са приложими по аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
кумулативна икономическа пълнота се конституират още и съответстващите
на последната понятия за кумулативна консуматорска пълнота* (cumulative
consumptionary completeness), кумулативна стопанска пълнота* (cumulative
protoeconomic completeness), кумулативна пазарно-икономическа пълнота*
(cumulative marketly-economic completeness) и кумулативна финансовопазарно-икономическа пълнота* (cumulative financially-marketly-economic
completeness). Общо за всички тях е понятието за кумулативна поддържаща
пълнота* (cumulative sustenance /sustaining/ completeness) (за кумулативна
пълнота при поддържането).
КУМУЛАТИВНА ПРИВИЛЕГИРОВАНА АКЦИЯ (cumulative preference
share) (в макр.) – вид привилегирована акция (в макр.), при която акционерът
запазва правото си на преференциални дивиденти с натрупване от предходните години (ако не са изплатени от година на година).
КУН, Х. (Kuhn, H.) (кд) – във:
теорема на Кун, Х., и Такер, А.;
условия на Кун, Х., и Такер, А.
КУПМАНС, ТЯЛИНГ ЧАРЛЗ (Koopmans, Tjaling C.) (1910–1984) – американски математик и икономист от холандска националност, един от откривателите на линейното програмиране. Роден е в Холандия. През 1932 г. получава
бакалавърска степен по физика и математика в университета в Утрехт, а през
1933 г. – магистърска степен по физика и математика в същия университет.
През 1936 г. защитава докторат в университета в Лайден. Пренасочва научните
си интереси към икономиката и иконометриката. От 1936 до 1938 г. преподава икономика и извършва изследователска дейност в Нидерландския икономически институт в Ротердам. От 1938 до 1940 г. работи като експерт по въпросите на паричното обръщение в Лигата на нациите (Обществото на народите) в
Женева. През 1940 г. емигрира в САЩ, където преподава в редица университети – Ню-Йоркския, Чикагския, Харвардския. От 1944 г. се включва в групата
икономисти на комисията “Коулз” в Чикагския университет. През 1950 г. е избран за президент на Иконометричното общество. От 1955 г. до пенсионирането си през 1981 г. е професор по икономика в Йелския университет. През 1978
г. е президент на Американската икономическа асоциация.
Научните трудове на Т. Купманс са в областта на неокласическата теория
на икономическия растеж, теорията на икономическия цикъл, линейното прог283
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рамиране, операционния анализ. Разработва редица оптимизационни модели,
базиращи се на математическата теория за оптималното управление. Заедно с
руския учен Леонид Канторович той получава през 1975 г. Нобеловата мемориална награда за икономически науки “за техния принос към теорията на оптималното разпределение на ресурсите”, което се извършва чрез открития от
тях метод на линейното програмиране. Двамата откриват този метод независимо един от друг: Л. Канторович – преди началото на Втората световна война
(Канторович, Л. Математические методы организации и планирования производства. Ленинградский государственный университет, 1939), като неговото
официализиране е възпрепятствувано от сталинисткия режим, а Т. Купманс –
след войната, когато публикува своето есе “Анализ на производството като
ефективна комбинация от дейности” в книгата “Анализ на начините на производството и разпределението” (Koopmans, T. Activity Analysys of Production
and Alokation. Yale University Press, 1951).
С помощта на линейното програмиране, открито от Л. Канторович и Т.
Купманс, става възможно да се определи най-добрата (оптималната) комбинация или още оптималното икономическо решение в условията на ограничени
производствени ресурси. Изгражда се задача на линейното програмиране (наричана още линеен опитимизационен модел), която се състои от две основни
части: от целева икономическа функция, която е математическата форма на
целта на икономическата система и чиято екстрамална (оптимална) стойност
представлява икономическият оптимум, и от система от ограничителни условия (обикновено под формата на линейни неравенства), които описват начина
на формирането на разходите на отделните производства, включени в икономическата система, като тези разходи не могат да надхвърлят обемите на разполагаемите производствени ресурси. Теорията на линейното програмиране
(като раздел на математическото програмиране) обосновава методите за
численото решаване на линейната оптимизационна задача. Това решение е
оптималният план на икономическата система и заместването на неговите параметри в целевата функция дефинира икономическия оптимум на системата.
Т. Купманс има приноси в разработването на двойствената задача на линейното програмиране. При определени условия на една изходна задача, наричана права, при която целевата функция се максимизира, съответствува
двойствена задача, наречена обратна, при която целевата функция се минимизира. Например на максимален обем на производството съответствуват минимални производствени издръжки. Решението на двойствената задача дава
едновременно оптималното разпределение на производствените ресурси и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------формирането на оптималните цени (optimal prices). По такъв начин според Т.
Купманс всеки оптимален икономически процес има една система на цените,
съвместима със съответствуваща на нея технология.
Други по-важни трудове на Т. Купманс са: “Линеен регресионен анализ на
икономическите времеви цикли” (Koopmans, T. Linear Regression Analisys of
Economic Time Series. Netherlands Economic Institute, 1937); “Статистически
изводи в динамичните икономически модели” (Koopmans, T. Statistical
Inference in Dynamic Economic Models); “Три есета за състоянието на икономическата наука” (Koopmans, T. Tree Essays on the State of Economic Science.
McGraw-Hill, 1957); “Научни статии на Тялинг Ч. Купманс” (Koopmans, T. The
Scientific Papers of Tjaling C. Koopmans. Springer-Verlag, 1970).
КУПОН (coupon) (кo) – във:
цена на купоновата облигация (в макр.).
КУПОНОВ ДОХОД (coupon yield) (в макр.) – твърд лихвен процент (в макр.),
който носят на своя притежател корпоративната облигация (в макр.) [вж. облигация (в макр.)].
КУРИХАРА, К. (Kurichara, K.) (кд) – във:
модел на Курихара, К., на въздействието на вноса и износа на капитал
върху икономическия растеж (в межд.).
КУРНО, А. (Cournot, A.) (кд) – във:
дуополен модел на Курно, А. (в микр.);
икономическа стратегия на Курно, А. (в микр.);
крива на реакцията на Курно, А. (в микр.);
повърхнина на реакциите на Курно, А. (в микр.);
Курно, Антоан Августин;
предполагана вариация на взаимодействието на Курно, А. (в микр.) (същото като предполагана вариация на продуктовото взаимодействие (в
микр.));
равновесие на Курно, А. (в микр.);
равновесие на Курно, А., и Неш, Дж. (в микр.);
равновесна цена на Курно, А. (в микр.);
симетричен дуопол на Курно, А. (в микр.);
функция на реакцията на Курно, А. (в микр.) (вж: крива на реакцията
на А. Курно (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хиперповърхнина на реакциите на Курно, А. (в микр.).
КУРНО, АНТОАН АВГУСТИН (Cournot, A. A.) (1801–1877) – френски математик, философ и икономист, един от ранните представители на математическата школа в субективната политическа икономия (според някои изследователи – предшественик на тази школа). Професор е по математика в Лион (от
1834 г.), в Гренобъл (от 1835 г.) и в Дижон (от 1854 г.). Той е един от първите в
историята на икономическата наука, който разгърнато прилага математическите методи в икономиката, вкл. и методите на функционалния анализ в икономическите изследвания. В своя труд “Изследване на математическите принципи на теорията на богатството” А. Курно пръв математически формулира
търсенето като функция от цената на стоката. Върху тази основа изгражда своята теория за цените, в чиито рамки разглежда различни форми на конкуренцията и на организацията на стоковото производство. Неговите формули логически и постепенно се усложняват като с това извършва преход от анализа на
пълния монопол (в микр.) към анализа на свободната конкуренция [същото като съвършена конкуренция (в микр.)]. Тази теория, при която доходът на предприемача се максимизира, А. Курно разработва на три равнища (съответствуващи на три форми на конкуренцията): (1) при абсолютен монопол; (2) при ограничен брой конкуренти (при ограничена конкуренция); (3) при неограничен
брой конкуренти (при неограничена конкуренция). Първоначално неговите
работи остават незабелязани. Впоследствие през 70-те години на XIX-я век те
започват да се използуват от представителите на математическата школа, макар че А. Курно не споделя всички възгледи на субективистите, особено в областта на теорията за пределната полезност и за принципа за редкостта. Методологията на А. Курно се отличава с примат на математическия метод: той
извежда закономерностите на пазарното стопанство от тези на индивидуалния
производител само с помощта на количествени преобразувания, без да очертава качествената специфика на различните равнища на икономическата организация на производството. Теорията на А. Курно за монопола и конкуренцията
впоследствие е доразвита от съвременната икономическата теория. Неоснователно обаче неговият принос в това отношение не се изтъква достатъчно и се
остава с впечатлението, че теорията за формите на пазарната конкуренция, за
съвършената и несъвършената конкуренция, едва ли не датира от по-ново време. По-важни трудове на А. Курно са: “Изследване на математическите принципи на теорията на богатството” (Cournot, A. A. Recherches sur les principes
mathematiques de la theorie des richesses. Paris, 1838); “Принципи на теорията на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------богатството” (Cournot, A. A. Principes de la theorie des richesses, Paris, 1863);
“Общ преглед на икономическите доктрини” (Cournot, A. A. Revue sommaire
des doctrines economiques. Paris, 1877).
КУРС (rate) (кд) – във:
абсолютно-твърд валутен курс (в межд.) (същото като абсолютнофиксиран валутен курс (в межд.));
абсолютно-фиксиран валутен курс (в межд.);
валутен курс (в межд.);
валутен курс към ЕКЮ (в межд.);
валутен курс на ЕКЮ (в межд.);
валутен курс при пълзящо привързване (в межд.) (същото като валутен
курс при пълзящо прикрепване (в межд.));
валутен курс при пълзящо прикрепване (в межд.);
валутен курс при пълзящо фиксиране (в межд.) (същото като валутен курс
при пълзящо прикрепване (в межд.));
валутни курсове на системата на златния стандарт (в межд.);
взаимен валутен курс (в межд.);
гъвкав валутен курс (в межд.) (същото като плаващ валутен курс (в
межд.));
двустранен максимален валутен курс (в межд.);
двустранен минимален валутен курс (в межд.);
двустранен централен валутен курс (в межд.);
диверсифицирана система на валутни курсове (в межд.);
еластичност на търсенето на вноса към валутния курс (в межд.);
еластичност на търсенето на износа към валутния курс (в межд.);
ефективен валутен курс (в межд.) (същото като валутнокурсов индекс (в
межд.));
закачен валутен курс (в межд.);
зелен валутен курс (в межд.) (вж. Европейска икономическа общност ЕИО (в межд.));
изместен валутен курс (в межд.);
изместен неправилен валутен курс (в межд.);
изместен правилен валутен курс (в межд.);
индекс на валутния курс (в межд.) (същото като валутнокурсов индекс (в
межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индекс на ефективния валутен курс (в межд.) (същото като валутнокурсов индекс (в межд.));
истема за пълзящо привързване на валутните курсове (в межд.);
клетка на двустранните валутни курсове (в межд.);
колебаещ се валутен курс (в межд.) (същото като плаващ валутен курс (в
межд.));
концепция за несигурността на валутния курс (в межд.);
косвен валутен курс (в межд.);
косвено котиране на валутния курс (в межд.);
котиране на валутния курс (в межд.);
крос валутен курс (в межд.);
курс “купува” (в межд.);
курс “продава” (в межд.);
международна система от валутни курсове (в межд.);
мрежа от двустранни валутни курсове (в межд.) (същото като решетка
от двустранни валутни курсове (в межд.));
мръсноплаващ валутен курс (в межд.);
мръсноплаващ валутен курс (в межд.);
мултипликатор на текущия баланс към валутния курс (в межд.) (същото
като условие на А. Маршал и А. Лернер (в межд.));
надцененоизместен неправилен валутен курс (в межд.);
надцененоизместен правилен валутен курс (в межд.);
напълноподвижен валутен курс (в межд.) (същото като чистоплаващ валутен курс (в межд.));
неизместен валутен курс (в межд.);
неизместен неправилен валутен курс (в межд.);
неизместен правилен валутен курс (в межд.);
неправилен валутен курс (в межд.);
непряк валутен курс (в межд.) (същото като косвен валутен курс (в
межд.));
несигурност на валутния курс (в межд.) (вж. концепция за несигурността на валутния курс (в межд.));
номинален валутен курс (в межд.);
номинален ефективен валутен курс (в межд.) (същото като номинален валутнокурсов индекс (в межд.));
оптимален валутен курс (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относително-твърд валутен курс (в межд.) (същото като относителнофиксиран валутен курс (в межд.));
относително-твърд валутен курс (в межд.) (същото като относителнофиксиран валутен курс (в межд.));
относително-фиксиран валутен курс (в межд.);
пазарен валутен курс (в межд.);
пазарен валутен курс при системата на златния стандарт (в межд.);
паритетен валутен курс (в межд.) (същото като закачен валутен курс (в
межд.));
плаващ валутен курс (в межд.).
плаващ валутен курс (в межд.);
плаващ валутен курс (в межд.);
повече свободноколебаещ се валутен курс (в межд.);
подцененоизместен неправилен валутен курс (в межд.);
подцененоизместен правилен валутен курс (в межд.);
по-малко управляван валутен курс (в межд.);
правилен валутен курс (в межд.) (същото като оптимален валутен курс (в
межд.));
привързан валутен курс (в межд.) (същото като закачен валутен курс (в
межд.));
прикрепен валутен курс (в межд.) (същото като закачен валутен курс (в
межд.));
продуктоворавновесен номинален валутен курс (в межд.);
пряк валутен курс (в межд.);
пряко котиране на валутния курс (в межд.);
пълзящо привързване на валутния курс (в межд.);
равновесен валутен курс (в межд.);
равновесен валутен курс (в межд.);
равновесен номинален валутен курс (в межд.);
равновесен пазарен валутен курс (в межд.);
разменен курс (в межд.) (същото като валутен курс (в межд.));
реален валутен курс (в межд.);
реален валутен курс на чуждестранната парична единица (в межд.);
реален валутен курс по отношение на местната парична единица (в
межд.);
реален валутен курс по отношение на чуждестранната парична единица
(в межд.);
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реален ефективен валутен курс (в межд.) (същото като реален валутнокурсов индекс (в межд.));
регулиран плаващ валутен курс (в межд.) (същото като мръсноплаващ валутен курс (в межд.));
режим на привързания валутен курс (в межд.);
режим на свободноколебаещия се валутен курс (в межд.);
режим на фиксирания валутен курс (в межд.);
режим плаващия валутен курс (в межд.);
режим управляваноплаващия валутен курс (в межд.);
решетка от двустранни валутни курсове (в межд.);
свободноколебаещ се валутен курс (в межд.) (същото като чистоплаващ
валутен курс (в межд.));
свободноплаващ валутен курс (в межд.) (същото като чистоплаващ валутен курс (в межд.));
свободноплаващ валутен курс (в межд.);
система на управлявано плаване на валутните курсове (в межд.);
система на фиксирани валутни курсове (в межд.);
спот валутен курс (в межд.);
среден валутен курс (в межд.);
стерилизация при плаващ валутен курс (в межд.);
стерилизация при фиксиран валутен курс (в межд.);
суапов валутен курс (в межд.);
твърд валутен курс (в межд.) (същото като фиксиран валутен курс (в
межд.));
управляваноплаващ валутен курс (в межд.);
фиксиран валутен курс (в межд.);
фиксиран валутен курс на договорна основа (в межд.);
фиксиран валутен курс с широки гарантирани граници (в межд.);
фиксирани, но подлежащи на преразглеждане и приспособяване валутни
курсове (в межд.);
форуърд валутен курс (в межд.);
фундаментален равновесен ефективен валутен курс (в межд.);
хибриден валутен курс (в межд.);
централен валутен курс (в межд.);
чистоплаващ валутен курс (в межд.);
чистоплаващ валутен курс (в межд.).
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File: от КРИВИ “ДОХОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ” НА ТОРНКВИСТ, Л.
до КЪСА ПОЗИЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КУРС “КУПУВА” (bid rate) (в межд.) – валутен курс (в межд.), по който банката или валутният търговец купува определена валута (в межд.). Това е курсът, по който клиентът продава валутата.
КУРС “ПРОДАВА” (offer rate) (в межд.) – валутен курс (в межд.), по който
банката или валутният търговец продава определена валута (в межд.). Това е
курсът, по който клиентът купува валутата.
КУРС НА ЧУЖДЕСТРАННАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА (rate of foreign
currency) (ки) – във:
реален валутен курс на чуждестранната парична единица (в межд.).
КУРС ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕСТНАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА (rate to
domestic currency) (ки) – във:
реален валутен курс по отношение на местната парична единица (в
межд.).
КУРС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА (rate to foreign currency) (ки) – във:
реален валутен курс по отношение на чуждестранната парична единица
(в межд.).
КЪЛН (germ) (ки) – във:
икономически кълн.
КЪСА ВАЛУТНА ПОЗИЦИЯ (short foreign-exchange position) (в межд.) – купена от търговската банка (в макр.) или от валутния търговец по-малко от
необходимото количество валута (в межд.), когато се очаква повишаване на
нейния валутен курс (в межд.).
КЪСА ПОЗИЦИЯ (short position) (ки) – във:
къса валутна позиция (в межд.).
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