Ж
ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (desired
individual economic product) (подразбира се като желан индивидуален стопаниствен икономически продукт) (*) – такава величина qd = qd(I) на индивидуалния икономически продукт q = q(I) [в т.ч. на производиствения икономически
продукт [индивидуалeн] qp = qp(I) и на потребителния икономически продукт
[индивидуалeн] qc = qc(I)], която индивидът като възпроизводствена икономическа единица (в т.ч. като производител и като потребител) желае да възпроизвежда (в т.ч. да създава и да консумира) в рамките на един трудов възпроизводителски икономически цикъл [индивидуален] (в т.ч. на един трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален]) в индивидуалното икономическо възпроизводство (в т.ч. в индивидуалното икономическо производство и в индивидуалното икономическо потребление) (тук се има предвид случай с еднопродуктова индивидуална потенциалност или с многопродуктова индивидуална
потенциалност, условно приведениа към еднопродуктова). Възпроизводството
на желания продукт е реализиране на желаната икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова] (в т.ч. прилагане на желаните производителски
икономически способности [индивидуални продуктови] и удовлетворяване на
желаните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]). Според ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности (чрез които той се проявява и съществува и за които той е
общо понятие) са желаният производствен икономически продукт [индивидуален] и желаният потребителен икономически продукт [индивидуален].
Желаният индивидуален икономически продукт е разновидност на пообщото понятие за желан икономически продукт* (desired economic product)
[в т.ч. за желан производствен икономически продукт* (desired production
economic product) и за желан потребителен икономически продукт*
(desired consumption economic product)]. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност други негови разновидности са желаният фирмен
икономически продукт* (desired firm economic product) [в т.ч. желаният
фирмен производствен икономически продукт* (desired firm production
economic product) и желаният фирмен потребителен икономически продукт* (desired firm consumption economic product)], желаният обществен
икономически продукт* (desired social economic product) [в т.ч. желаният
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обществен производствен икономически продукт* (desired social production
economic product) и желаният обществен потребителен икономически
продукт* (desired social consumption product)] и т.н. Когато не е посочено друго, под желан икономически продукт обикновено се подразбира желаният индивидуален икономически продукт. Вж. желана икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова], желана ценностна икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова], желана стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и желана полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова].
ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (individual
economic product) (ки) – във:
желан икономически продукт [индивидуален];
желан потребителен икономически продукт [индивидуален];
желан производствен икономически продукт [индивидуален].
ЖЕЛАН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (desired individual consumption economic product) (*) – такава величина qcd = qcd(I) на потребителния икономически продукт [индивидуалeн] qc =
qc(I), която индивида потребител като възпроизводствена икономическа единица желае да консумира в рамките на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален] в индивидуалното икономическо потребление (като фаза на индивидуалното икономическо възпроизводство) (тук се има предвид случай с еднопродуктови индивидуални потребности или с многопродуктови индивидуални потребности, условно приведени към еднопродуктови).
Потреблението на желания продукт е удовлетворяване на желаните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Той е разновидност на желания икономически продукт [индивидуален]. Желаният индивидуален потребителен икономически продукт е разновидност на по-общото
понятие за желан потребителен икономически продукт* (desired consumption economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други негови разновидности са желаният фирмен потребителен
икономически продукт* (desired firm consumption economic product), желаният обществен потребителен икономически продукт* (desired social consumption economic product) и т.н. Когато не е посочено друго, под желан потребителен икономически продукт обикновено се подразбира желаният индивидуален потребителен икономически продукт. Вж. желани производителски
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически способности [индивидуални продуктови], желани ценностни
потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], желани стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални
продуктови] и желани полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (desired individual production economic product) (*) – такава величина qpd = qpd(I) на производствения икономически продукт [индивидуалeн] qp
= qp(I), която индивидът производител като възпроизводствена икономическа
единица желае да създава в рамките на един трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] в индивидуалното икономическо производство
(като фаза на индивидуалното икономическо възпроизводство) (тук се има
предвид случай с еднопродуктови индивидуални способности или с многопродуктови индивидуални способности, условно приведени към еднопродуктови).
Производството на желания продукт е прилагане на желаните производителски икономически способности [индивидуални продуктови]. Той е разновидност на желания икономически продукт [индивидуален]. Желаният индивидуален производствен икономически продукт е разновидност на по-общото
понятие за желан производствен икономически продукт* (desired production
economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други негови разновидности са желаният фирмен производствен икономически продукт* (desired firm production economic product), желаният
обществен производствен икономически продукт* (desired social production
economic product) и т.н. Когато не е посочено друго, под желан производствен
икономически продукт обикновено се подразбира желаният индивидуален
производствен икономически продукт. Вж. желани протребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], желани ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], желани
стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и желани полезностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНА БЕЗРАБОТИЦА (desired unemployment) (в макр.) – безработица
(в макр.), породена от нежеланието на лицата (над 16-годишна възраст) да работят, независимо от това че има свободни работни места и че не учат или не
са болни. Равна е на разликата между броя на населението (над 16-годишна
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възраст) и активната работна сила (в макр.) [и лицата, които търсят работа
на трудовия пазар (в макр.)].
ЖЕЛАНА ДУАЛНОСТНА ОБЩА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (desired dualitical absolute individual total gived value of the
production economic product) (*) – най-голямо значение TGVD(AI)(qpd) на неразумната дуалностната обща предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална] TGVD(AI)(qpi), както и на дуалностната обща предавана стойност на производствения икономически
продукт [абсолютна индивидуална] TGVD(AI)(qp) изобщо; същото като желана обща предавана стойност на производствения икономически продукт
[абсолютна индивидуална] TGV(AI)(qpd), която като икономическа фоценност
в рамките на някаква икономическа ценност може да се съчетава с каквато и
да е форма на икономическата полезност. Еквивалентно съответства на екзистенциалните стойностни производителски икономически способности
[абсолютни индивидуални продуктови]. По определение TGVD(AI)(qpd) е разновидност на стопанствената икономическа стойност, тъй като екзистенциалното дуалностно равнище на ценностните икономически ингредиенти (на
икономическите фоценности) се формира според взаимозависимостите между
икономическото производство и икономическото потребление в границите на
икономическото стопанисване (вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават желана дуалностна абсолютна индивидуална обща трудова предавана
стойност на производствения икономически продукт* (desired dualitical
absolute individual total labour gived value of the production economic product) и
желана дуалностна абсолютна индивидуална обща физическа предавана
стойност на производствения икономически продукт* (desired dualitical
absolute individual total physical gived value of the production economic product).
Ако не е посочено друго, под желана дуалностна абсолютна индивидуална
обща предавана стойност на производствения икономически продукт обикновено се подразбира желаната дуалностна абсолютна индивидуална обща трудова предавана стойност на производствения икономически продукт. Желаната дуалностна абсолютна индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за
желана дуалностна абсолютна обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (desired dualitical absolute total gived value of
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------the production economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последната са желаната дуалностна абсолютна фирмена обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (desired dualitical absolute firm total gived value of
the production economic product), желаната дуалностна абсолютна обществена обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (desired dualitical absolute social total gived value of the production
economic product) и т.н. Ако не е посочено друго, под желана дуалностна абсолютна обща предавана стойност на производствения икономически продукт
обикновено се подразбира желаната дуалностна абсолютна индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт.
ЖЕЛАНА ДУАЛНОСТНА ОБЩА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА
ИНДИВИДУАЛНА]* (desired dualitical relative individual total gived value of
the production economic product) (*) – най-голямо значение TGVD(RI)(qpd) на
неразумната дуалностната обща предавана стойност на производствения
икономически продукт [относителна индивидуална] TGVD(RI)(qpi), както и на
дуалностната обща предавана стойност на производствения икономически
продукт [относителна индивидуална] TGVD(RI)(qp) изобщо; същото като желана обща предавана стойност на производствения икономически продукт
[относителна индивидуална] TGV(RI)(qpd), която като икономическа фоценност в рамките на някаква икономическа ценност може да се съчетава с каквато и да е форма на икономическата полезност. Еквивалентно съответства на
екзистенциалните стойностни производителски икономически способности
[относителни индивидуални продуктови]. По определение TGVD(RI)(qpd) е
разновидност на стопанствената икономическа стойност, тъй като екзистенциалното дуалностно равнище на ценностните икономически ингредиенти
(на икономическите фоценности) се формира според взаимозависимостите
между икономическото производство и икономическото потребление в границите на икономическото стопанисване (вж. и релативистична теория на
ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават желана дуалностна относителна индивидуална обща трудова предавана
стойност на производствения икономически продукт* (desired dualitical
relative individual total labour gived value of the production economic product) и
желана дуалностна относителна индивидуална обща физическа предава5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на стойност на производствения икономически продукт* (desired dualitical
relative individual total physical gived value of the production economic product).
Ако не е посочено друго, под желана дуалностна относителна индивидуална
обща предавана стойност на производствения икономически продукт обикновено се подразбира желаната дуалностна относителна индивидуална обща
трудова предавана стойност на производствения икономически продукт. Желаната дуалностна относителна индивидуална обща предавана стойност на
производствения икономически продукт е разновидност на по-общото понятие
за желана дуалностна относителна обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (desired dualitical relative total gived value
of the production economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последната са желаната дуалностна относителна фирмена обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (desired dualitical relative firm total gived value
of the production economic product), желаната дуалностна относителна обществена обща предавана стойност на производствения икономически
продукт* (desired dualitical relative social total gived value of the production
economic product) и т.н. Ако не е посочено друго, под желана дуалностна относителна обща предавана стойност на производствения икономически продукт
обикновено се подразбира желаната дуалностна относителна индивидуална
обща предавана стойност на производствения икономически продукт.
ЖЕЛАНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (desired individual product absolute economic
potentiality) (ки) – във:
желана полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова];
желана стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова];
желана ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова].
ЖЕЛАНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА
ПРОДУКТОВА]* (desired individual product economic potentiality) (подразбира
се като желана индивидуална продуктова обща потенциалност при икономическото стопанисване) (*) – дефинирана в рамките на един трудов възпроизводителски икономически цикъл [индивидуален] (в т.ч. на един трудов произ6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водителски икономически цикъл [индивидуален] и на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален]) такава по размер (по равнище)
икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] qd = qd(I) на даден
индивид като възпроизводствена икономическа единица, която той субективно
преценява, че трябва (желае) да бъде използвана (реализирана) в неговото индивидуално икономическо възпроизводство (в т.ч. в индивидуалното икономическо производство и индивидуалното икономическо потребление, които в
своята общност образуват икономическото стопанисване като вид възпроизводствена икономическа конфигурация) чрез създаване и консумиране на индивидуални икономически продукти. Тя е уплътнена (компресирана) потенциална възпроизводствена желана индивидуална икономическа активност
(desired individual economic activity), насочена към стопанисването на продукти
[в т.ч. уплътнено (компресирано) потенциално производствено желано индивидуално икономическо усърдие (desired individual economic diligence) на факторите, насочено към създаването на продукти, и уплътнено (компресирано)
потенциално потребително желано индивидуално икономическо усвояване
(desired individual economic assimilation), насочено към усвояването на продукти]. Нейното равнище се идентифицира чрез обема на желания икономически
продукт [индивидуален] от qd = qd(I) специфични единици и затова има същото
като него означение. Според възпроизводствената икономическа субектност
нейни разновидности (чрез които тя се проявява и съществува и за които тя е
общо понятие) са (1) желаните производителски икономически способности
[индивидуални продуктови], които се идентифицират чрез обема на желания
производствен икономически продукт [индивидуален] qpd = qpd(I) и имат същото като него означение, и (2) желаните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], които се идентифицират чрез обема на
желания потребителен икономически продукт [индивидуален] qcd = qcd(I) и
имат същото като него означение.
Според факторната икономическа определеност се разграничават (1)
желана индивидуална трудово-определена продуктова икономическа потенциалност* (desired individual labourly-determinate product economic potentiality) [в т.ч. желани индивидуални трудово-определени продуктови производителски икономически способности* (desired individual labourlydeterminate product producer’s economic abilities) и желани индивидуални трудово-определени продуктови потребителски икономически потребности*
(desired individual labourly-determinate product consumer’s economic needs
/necessities/)] и (2) желана индивидуална физическо-определена продуктова
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа потенциалност* (desired individual physically-determinate
product economic potentiality) [в т.ч. желани индивидуални физическоопределени продуктови производителски икономически способности*
(desired individual physically-determinate product producer’s economic abilities) и
желани индивидуални физическо-определени продуктови потребителски
икономически потребности* (desired individual physically-determinate product
consumer’s economic needs /necessities/)]. Ако не е посочено друго, под желана
индивидуална продуктова икономическа потенциалност обикновено се подразбира желаната индивидуална трудово-определена продуктова икономическа потенциалност.
Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават (1)
желани индивидуална продуктова работна икономическа потенциалност* (desired individual product working economic potentiality) (вж. работна
икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) [в т.ч. желани индивидуални продуктови работни производителски икономически способности* (desired individual product working producer’s economic abilities) (вж.
работни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) и желани индивидуални продуктови работни потребителски икономически потребности* (desired individual product working consumer’s
economic needs /necessities/) (вж. работни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови])] и (2) желана индивидуална продуктова творческа икономическа потенциалност* (desired individual product
creative economic potentiality) (вж. творческа икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова]) [в т.ч. желани индивидуални продуктови творчески производителски икономически способности* (desired individual
product creative producer’s economic abilities) (вж. творчески производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]) и желани индивидуални продуктови творчески потребителски икономически потребности*
(desired individual product creative consumer’s economic needs /necessities/) (вж.
творчески потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови])].
Желаната индивидуална продуктова икономическа потенциалност е разновидност на по-общото понятие за желана продуктова икономическа потенциалност* (desired product economic potentiality) [в т.ч. желани продуктови производителски икономически способности* (desired product producer’s economic abilities) и желани продуктови потребителски икономически потребности* (desired product consumer’s economic needs /necessities/].
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на желаната икономическа потенциалност са (1) желаната фирмена продуктова икономическа потенциалност* (desired firm product economic
potentiality) [в т.ч. желани фирмени продуктови производителски икономически способности* (desired firm product producer’s economic abilities) и желани фирмени продуктови потребителски икономически потребности*
(desired firm product consumer’s economic needs /necessities/)] и (2) желаната
обществена продуктова икономическа потенциалност* (desired social
product economic potentiality) [в т.ч. желани обществени продуктови производителски икономически способности* (desired social product producer’s
economic abilities) и желани обществени продуктови потребителски икономически потребности* (desired firm product consumer’s economic needs
/necessities/)]. Ако не е посочено друго, под желана продуктова икономическа
потенциалност обикновено се подразбира желаната индивидуална продуктова
икономическа потенциалност.
Вж. желани производителски икономически способности [индивидуални
продуктови], желани потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], желана ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], желана стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и желана полезностна икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова].
ЖЕЛАНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА
ПРОДУКТОВА] (desired individual product economic potentiality) (ки) – във:
желана икономическа потенциалност [индивидуална продуктова];
желана полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова];
желана стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова];
желана ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова].
ЖЕЛАНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ОТНОСИТЕЛНА
ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (desired individual product relative
economic potentiality) (ки) – във:
желана полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова];
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------желана стойностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова];
желана ценностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова].
ЖЕЛАНА ОБЩА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(desired absolute individual total gived value of the production economic product)
(*) – обща предавана стойност на производствения икономически продукт
[абсолютна индивидуална] TGV(AI)(qpd), когато той е желаният производствен икономически продукт [индивидуален] qpd = qpd(I) (вж. предавана икономическа стойност). Тя еквивалентно съответства на желаните стойностни
производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови]. Представлява обща предавана стойност на онзи размер (равнище)
qpd на производственият икономически продукт [индивидуален] qp = qp(I),
който индивидът производител като възпроизводствена икономическа единица
субективно преценява, че трябва да произведе в рамките на един трудов производителскии икономически цикъл [индивидуален]. Обичайно надхвърля разумната обща предавана стойност на производствения икономически продукт
[абсолютна индивидуална] TGV(AI)(qp1) и е максималното значение на дуалностната обща предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална] TGVD(AI)(qp), т.е. е равна на желаната дуалностна обща предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална] TGVD(AI)(qpd), както и на абсолютната индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт
TGV(AI)(qp) изобщо. По определение TGV(AI)(qpd) е разновидност на стопанствената икономическа стойност, тъй като желаното равнище на ценностните икономически ингредиенти (на икономическите фоценности) се формира според взаимозависимостите между икономическото производство и
икономическото потребление в границите на икономическото стопанисване
(вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават желана абсолютна индивидуална обща трудова предавана стойност на производствения икономически продукт* (desired absolute individual total labour
gived value of the production economic product) и желана абсолютна индивидуална обща физическа предавана стойност на производствения икономически продукт* (desired absolute individual total physical gived value of the
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------production economic product). Ако не е посочено друго, под желана абсолютна
индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически
продукт обикновено се подразбира желаната абсолютна индивидуална обща
трудова предавана стойност на производствения икономически продукт. Желаната абсолютна индивидуална обща предавана стойност на производствения
икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за желана абсолютна обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (desired absolute total gived value of the production economic product).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последната са желаната абсолютна фирмена обща предавана
стойност на производствения икономически продукт* (desired absolute firm
total gived value of the production economic product), желаната абсолютна
обществена обща предавана стойност на производствения икономически
продукт* (desired absolute social total gived value of the production economic
product) и т.н. Ако не е посочено друго, под желана абсолютна обща предавана
стойност на производствения икономически продукт обикновено се подразбира желаната абсолютна индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт.
ЖЕЛАНА ОБЩА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА] (desired absolute individual total gived value of the production economic product) (ки)
– във:
желана дуалностна обща предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална];
желана обща предавана стойност на производствения икономически
продукт [абсолютна индивидуална].
ЖЕЛАНА ОБЩА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(desired relative individual total gived value of the production economic product)
(*) – обща предавана стойност на производствения икономически продукт
[относителна индивидуална] TGV(RI)(qpd), когато той е желаният производствен икономически продукт [индивидуален] qpd = qpd(I) (вж. предавана
икономическа стойност). Тя еквивалентно съответства на желаните
стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови]. Представлява обща предавана стойност на онзи размер
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(равнище) qpd на производственият икономически продукт [индивидуален] qp
= qp(I), който индивидът производител като възпроизводствена икономическа
единица субективно преценява, че трябва да произведе в рамките на един трудов производителскии икономически цикъл [индивидуален]. Обичайно надхвърля разумната обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qp1) и е максималното значение на дуалностната обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGVD(RI)(qp), т.е. е равна на
желаната дуалностна обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGVD(RI)(qpd), както и на относителната индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт TGV(RI)(qp) изобщо. По определение TGV(RI)(qpd) е разновидност на стопанствената икономическа стойност, тъй като желаното
равнище на ценностните икономически ингредиенти (на икономическите фоценности) се формира според взаимозависимостите между икономическото
производство и икономическото потребление в границите на икономическото
стопанисване (вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават желана относителна индивидуална обща трудова предавана стойност на производствения икономически продукт* (desired relative individual total labour
gived value of the production economic product) и желана относителна индивидуална обща физическа предавана стойност на производствения икономически продукт* (desired relative individual total physical gived value of the
production economic product). Ако не е посочено друго, под желана относителна индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически
продукт обикновено се подразбира желаната относителна индивидуална обща
трудова предавана стойност на производствения икономически продукт. Желаната относителна индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за желана
относителна обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (desired relative total gived value of the production economic
product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последната са желаната относителна фирмена обща
предавана стойност на производствения икономически продукт* (desired
relative firm total gived value of the production economic product), желаната
относителна обществена обща предавана стойност на производствения
икономически продукт* (desired relative social total gived value of the produc12
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tion economic product) и т.н. Ако не е посочено друго, под желана относителна
обща предавана стойност на производствения икономически продукт обикновено се подразбира желаната относителна индивидуална обща предавана
стойност на производствения икономически продукт.
ЖЕЛАНА ОБЩА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]
(desired relative individual total gived value of the production economic product)
(ки) – във:
желана дуалностна обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална].
ЖЕЛАНА ОБЩА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(desired absolute individual total accepted utility of the consumption economic
product) (*) – обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDU(AI)(qcd), когато той е желаният потребителен икономически продукт [индивидуален] qcd = qcd(I) (вж. приемана икономическа полезност). Тя еквивалентно съответства на желаните полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]. Представлява обща приемана полезност на онзи размер (равнище)
qcd на потребителният икономически продукт [индивидуален] qc = qc(I), който индивидът потребител като възпроизводствена икономическа единица субективно преценява, че трябва да консумира в рамките на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален]. Обичайно надхвърля разумната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDU(AI)(qc1) и е максималното значение на сингуларностната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDUS(AI)(qc), т.е. е равна на желаната сингуларностна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDUS(AI)(qcd), както и на абсолютната индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт
TDU(AI)(qc) изобщо. По определение TDU(AI)(qcd) е разновидност на стопанствената икономическа полезност, тъй като желаното равнище на ценностните икономически ингредиенти (на икономическите фоценности) се формира според взаимозависимостите между икономическото производство и ико-
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическото потребление в границите на икономическото стопанисване (вж.
и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават желана абсолютна индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired absolute individual total labour accepted utility of the consumption economic product) и желана абсолютна индивидуална обща физическа приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired absolute individual total physical accepted utility of
the consumption economic product). Ако не е посочено друго, под желана абсолютна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт обикновено се подразбира желаната абсолютна индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния икономически продукт. Желаната абсолютна индивидуална обща приемана полезност на потребителния
икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за желана абсолютна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired absolute total accepted utility of the consumption economic
product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последната са желаната абсолютна фирмена обща
приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired
absolute firm total accepted utility of the consumption economic product), желаната абсолютна обществена обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired absolute social total accepted utility of the
consumption economic product) и т.н. Ако не е посочено друго, под желана абсолютна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт
обикновено се подразбира желаната абсолютна индивидуална обща приемана
полезност на потребителния икономически продукт.
ЖЕЛАНА ОБЩА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]
(desired absolute individual total accepted utility of the consumption economic
product) (ки) – във:
желана обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална];
желана сингуларностна обща приемана полезност на потребителния
икономически продукт [абсолютна индивидуална];
стойностно-желана обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална].
14

14

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЖЕЛАНА ОБЩА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(desired relative individual total accepted utility of the consumption economic product) (*) – обща приемана полезност на потребителния икономически продукт
[относителна индивидуална] TDU(RI)(qcd), когато той е желаният потребителен икономически продукт [индивидуален] qcd = qcd(I) (вж. приемана икономическа полезност). Тя еквивалентно съответства на желаните полезностни
потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]. Представлява обща приемана полезност на онзи размер (равнище)
qcd на потребителният икономически продукт [индивидуален] qc = qc(I), който индивидът потребител като възпроизводствена икономическа единица субективно преценява, че трябва да консумира в рамките на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален]. Обичайно надхвърля разумната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qc1) и е максималното значение на сингуларностната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDUS(RI)(qc), т.е. е равна на желаната
сингуларностна обща приемана полезност на потребителния икономически
продукт [относителна индивидуална] TDUS(RI)(qcd), както и на относителната индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически
продукт TDU(RI)(qc) изобщо. По определение TDU(RI)(qcd) е разновидност на
стопанствената икономическа полезност, тъй като желаното равнище на
ценностните икономически ингредиенти (на икономическите фоценности) се
формира според взаимозависимостите между икономическото производство и
икономическото потребление в границите на икономическото стопанисване
(вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават желана относителна индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired relative individual total labour
accepted utility of the consumption economic product) и желана относителна
индивидуална обща физическа приемана полезност на потребителния
икономически продукт* (desired relative individual total physical accepted utility
of the consumption economic product). Ако не е посочено друго, под желана относителна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт обикновено се подразбира желаната относителна индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния икономически продукт. Желаната относителна индивидуална обща приемана полезност на пот15
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ребителния икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за
желана относителна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired relative total accepted utility of the consumption
economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последната са желаната относителна фирмена обща приемана полезност на потребителния икономически продукт*
(desired relative firm total accepted utility of the consumption economic product),
желаната относителна обществена обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired relative social total accepted utility
of the consumption economic product) и т.н. Ако не е посочено друго, под желана относителна обща приемана полезност на потребителния икономически
продукт обикновено се подразбира желаната относителна индивидуална обща
приемана полезност на потребителния икономически продукт.
ЖЕЛАНА ОБЩА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]
(desired relative individual total accepted utility of the consumption economic product) (ки) – във:
желана обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална];
желана сингуларностна обща приемана полезност на потребителния
икономически продукт [относителна индивидуална];
стойностно-желана обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална].
ЖЕЛАНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (desired absolute individual product utility economic potentiality) (*) – желана полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в
абсолютна полезностна икономическа мярка на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица. Представлява абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща икономическа
полезност* (potential desired individual total economic utility) (вж. икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща
на абсолютната индивидуална обща икономическа полезност на набора от желани икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при из16
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ползването на желаната икономическа потенциалност на индивида. Затова
желаната абсолютна индивидуална обща икономическа полезност на икономическите продукти изразява и съответства на желаната абсолютна индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност. Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности на желаната абсолютна индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност са
желаните полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и желаните полезностни потребителски
икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (desired individual product utility
economic potentiality) (*) – желана икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в полезностна икономическа мярка
(абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност е на желаната ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова].
Представлява уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална
обща икономическа полезност* (potential desired individual total economic utility) (вж. икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща икономическа полезност на набора от желани икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват
при използването на желаната икономическа потенциалност на индивида като
възпроизводствена икономическа единица. Затова желаната индивидуална обща икономическа полезност на икономическите продукти изразява и съответства на желаната индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност.
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности
на желаната индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност са желаните полезностни производителски икономически полезностни
способности [индивидуални продуктови] и желаните полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Според икономическата съотносителност се разграничават желана полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] (в т.ч. желани
полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и желани полезностни потребителски икономически
потребности [абсолютни индивидуални продуктови]) и желана полезностна
17
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова] (в т.ч.
желани полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и желани полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]).
ЖЕЛАНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (desired relative
individual product utility economic potentiality) (*) – желана полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена в коефициент и измерена в относителна полезностна икономическа мярка на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица. Представлява относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща икономическа полезност* (potential desired individual total
economic utility) (вж. икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща
икономическа полезност на набора от желани икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство
ще се произвеждат и потребяват при използването на желаната икономическа
потенциалност на индивида. Затова желаната относителна индивидуална обща икономическа полезност на икономическите продукти изразява и съответства на желаната относителна индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност. Равна е на съотношението между желаната полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] и
разумната полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Според възпроизводствената икономическа субектност
разновидности на желаната относителна индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност са желаните полезностни производителски
икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и желаните полезностни потребителски икономически потребности [относителни
индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (reservation wage) (в микр.), претендирана
работна заплата (в микр.), желана цена на трудовия фактор (в микр.),
претендирана цена на трудовия фактор (в микр.), – равнището на заплащането [цената на трудовия фактор (в микр.)], което индивидът желае да получи срещу единица от предлагания от него труд на трудовия пазар (в микр.)
[вж. работна заплата (в микр.)]. Експлицира се чрез линията на желаната
18
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна заплата (reservation wage line) (в микр.). Равна е на стойността (в парично изражение) на единица от неговото свободно време (в микр.). Последната е израз на икономическата полезност, която индивидът придобива (получава), като употребява за себе си единица от свободното си време.
ЖЕЛАНА СИНГУЛАРНОСТНА ОБЩА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (desired singularitical absolute individual total accepted utility
of the consumption economic product) (*) – сингуларностна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална]
TDUS(AI)(qcd), която е същото като желаната обща приемана полезност на
потребителния
икономически
продукт
[абсолютна
индивидуална]
d
TDU(AI)(qc ) и е максималното значение на неразумната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална]]; такава желана обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDU(AI)(qcd), която като икономическа
фоценност в рамките на някаква икономическа ценност не може да се съчетава с каквато и да е форма на икономическата стойност. Еквивалентно съответства на желаните полезностни потребителски икономически потребности
[абсолютни индивидуални продуктови]. По определение TDUS(AI)(qcd) е разновидност на стопанствената икономическа полезност, тъй като желаното
сингуларностно равнище на ценностните икономически ингредиенти (на икономическите фоценности) се формира според взаимозависимостите между
икономическото производство и икономическото потребление в границите на
икономическото стопанисване (вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават желана сингуларностна абсолютна индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired singularitical
absolute individual total labour accepted utility of the consumption economic product) и желана сингуларностна абсолютна индивидуална обща физическа
приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired
singularitical absolute individual total physical accepted utility of the consumption
economic product). Ако не е посочено друго, под желана сингуларностна абсолютна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт обикновено се подразбира желаната сингуларностна абсолютна
индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния икономически продукт. Желаната сингуларностна абсолютна индивидуална обща при19
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------емана полезност на потребителния икономически продукт е разновидност на
по-общото понятие за желана сингуларностна абсолютна обща приемана
полезност на потребителния икономически продукт* (desired singularitical
absolute total accepted utility of the consumption economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на
последната са желаната сингуларностна абсолютна фирмена обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired singularitical absolute firm total accepted utility of the consumption economic product),
желаната сингуларностна абсолютна обществена обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired singularitical absolute social total accepted utility of the consumption economic product) и т.н. Ако не
е посочено друго, под желана сингуларностна абсолютна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт обикновено се подразбира
желаната сингуларностна абсолютна индивидуална обща приемана полезност
на потребителния икономически продукт.
ЖЕЛАНА СИНГУЛАРНОСТНА ОБЩА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА
ИНДИВИДУАЛНА]* (desired singularitical relative individual total accepted
utility of the consumption economic product) (*) – сингуларностна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDUS(RI)(qcd), която е същото като желаната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qcd) и е максималното значение на неразумната обща приемана
полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]]; такава желана обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qcd), която като икономическа фоценност в рамките на някаква икономическа ценност не може да се
съчетава с каквато и да е форма на икономическата стойност. Еквивалентно
съответства на желаните полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови] в зоната на относителнообщополезностната икономическа сингуларност на индивида [продуктова] (вж. пространство на интровертното стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]. По определение TDUS(RI)(qcd) е разновидност на стопанствената икономическа полезност, тъй като желаното сингуларностно равнище на ценностните икономически ингредиенти (на икономическите фоценности) се формира според
20
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------взаимозависимостите между икономическото производство и икономическото потребление в границите на икономическото стопанисване (вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават желана сингуларностна относителна индивидуална обща трудова приемана
полезност на потребителния икономически продукт* (desired singularitical
relative individual total labour accepted utility of the consumption economic
product) и желана сингуларностна относителна индивидуална обща физическа приемана полезност на потребителния икономически продукт*
(desired singularitical relative individual total physical accepted utility of the
consumption economic product). Ако не е посочено друго, под желана сингуларностна относителна индивидуална обща приемана полезност на потребителния
икономически продукт обикновено се подразбира желаната сингуларностна
относителна индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния икономически продукт. Желаната сингуларностна относителна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт е
разновидност на по-общото понятие за желана сингуларностна относителна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт*
(desired singularitical relative total accepted utility of the consumption economic
product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последната са желаната сингуларностна относителна
фирмена обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (desired singularitical relative firm total accepted utility of the consumption
economic product), желаната сингуларностна относителна обществена
обща приемана полезност на потребителния икономически продукт*
(desired singularitical relative social total accepted utility of the consumption
economic product) и т.н. Ако не е посочено друго, под желана сингуларностна
относителна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт обикновено се подразбира желаната сингуларностна относителна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт.
ЖЕЛАНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (desired absolute individual product value economic potentiality) (*) – желана стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в
абсолютна стойностна икономическа мярка на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица. Представлява абсолютно измерена уплътне21
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на (компресирана) потенциална желана индивидуална обща икономическа
стойност* (potential desired individual total economic value) (вж. икономическа
стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на
абсолютната индивидуална обща икономическа стойност на набора от желани
икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното
икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на желаната икономическа потенциалност на индивида. Затова желаната
абсолютна индивидуална обща икономическа стойност на икономическите
продукти изразява и съответства на желаната абсолютна индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност. Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности на желаната абсолютна индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност са желаните
стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и желаните стойностни потребителски икономически
потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (desired individual product value economic potentiality) (*) – желана икономическа потенциалност [индивидуална
продуктова], представена и измерена в стойностна икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност е на желаната
ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. Представлява уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща
икономическа стойност* (potential desired individual total economic value)
(вж. икономическа стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно
съответстваща на индивидуалната обща икономическа стойност на набора от
желани икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при
използването на желаната икономическа потенциалност на индивида като
възпроизводствена икономическа единица. Затова желаната индивидуална обща икономическа стойност на икономическите продукти изразява и съответства на желаната индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност.
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности
на желаната индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност са желаните стойностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] и желаните стойностни потребителски иконо22
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически потребности [индивидуални продуктови]. Според икономическата
съотносителност се разграничават желана стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] (в т.ч. желани стойностни
производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и желани стойностни потребителски икономически потребности
[абсолютни индивидуални продуктови]) и желана стойностна икономическа
потенциалност [относителна индивидуална продуктова] (в т.ч. желани
стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и желани стойностни потребителски икономически
потребности [относителни индивидуални продуктови]).
ЖЕЛАНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (desired relative
individual product value economic potentiality) (*) – желана стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена в коефициент и измерена в относителна стойностна икономическа мярка на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица. Представлява относително
измерена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална
обща икономическа стойност* (potential desired individual total economic
value) (вж. икономическа стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща икономическа
стойност на набора от желани икономически продукти [индивидуални], които
в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на желаната икономическа потенциалност
на индивида. Затова желаната относителна индивидуална обща икономическа
стойност на икономическите продукти изразява и съответства на желаната относителна индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност. Равна е на съотношението между желаната стойностна икономическа
потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] и разумната
стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности на желаната относителна индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност са желаните стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и желаните
стойностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЖЕЛАНА ЦЕНА НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (reservation price of the labour
factor) (в микр.) – същото като желана работна заплата (в микр.).
ЖЕЛАНА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (desired absolute individual product worth economic potentiality) (*) – желана ценностна икономическа
потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в абсолютна ценностна икономическа мярка на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица. Представлява абсолютно измерена уплътнена
(компресирана) потенциална желана индивидуална обща икономическа
ценност* (potential desired individual total economic worth) (вж. икономическа
ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща икономическа ценност на набора от желани икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването
на желаната икономическа потенциалност на индивида. Затова желаната абсолютна индивидуална обща икономическа ценност на икономическите продукти изразява и съответства на желаната абсолютна индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност. Според възпроизводствената
икономическа субектност разновидности на желаната абсолютна индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност са желаните ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и желаните ценностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]. Според ценностната икономическа ингредиентност нейни разновидности са (1) желаната стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] (в
т.ч. желаните стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и желаните стойностни потребителски
икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]) и (2) желаната полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална
продуктова] (в т.ч. желаните полезностни производителски икономически
способности [абсолютни индивидуални продуктови] и желаните полезностни
потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]).
ЖЕЛАНА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (desired individual product worth economic
24
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------potentiality) (*) – желана икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в ценностна икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Представлява уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща икономическа ценност*
(potential desired individual total economic worth) (вж. икономическа ценност и
обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната
обща икономическа ценност на набора от желани икономически продукти
[индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на желаната икономическа потенциалност на индивида като възпроизводствена икономическа
единица. Затова желаната индивидуална обща икономическа ценност на икономическите продукти изразява и съответства на желаната индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност.
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности
на желаната индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност са желаните ценностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] и желаните ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Според ценностната икономическа ингредиентност нейни разновидности са (1) желаната стойностна
икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (в т.ч. желаните
стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и желаните стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]) и (2) желанатае полезностна икономическа
потенциалност [индивидуална продуктова] (в т.ч. желаните полезностни
производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и
желаните полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]). Според икономическата съотносителност се разграничават желана ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] (в т.ч. желани ценностни производителски икономически
способности [абсолютни индивидуални продуктови] и желани ценностни
потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]) и желана ценностна икономическа потенциалност [относителна
индивидуална продуктова] (в т.ч. желани ценностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и желани ценностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]).
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЖЕЛАНА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (desired relative individual product worth economic potentiality) (*) – желана ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена в коефициент и
измерена в относителна ценностна икономическа мярка на даден индивид като
възпроизводствена икономическа единица. Представлява относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща икономическа ценност* (potential desired individual total economic worth) (вж.
икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща икономическа ценност на набора
от желани икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват
при използването на желаната икономическа потенциалност на индивида. Затова желаната относителна индивидуална обща икономическа ценност на икономическите продукти изразява и съответства на желаната относителна индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност. Равна е на съотношението между желаната ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] и разумната ценностна икономическа
потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности на желаната относителна индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност са
желаните ценностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и желаните ценностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]. Според
ценностната икономическа ингредиентност нейни разновидности са (1) желаната стойностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова] (в т.ч. желаните стойностни производителски икономически
способности [относителни индивидуални продуктови] и желаните стойностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални
продуктови]) и (2) желаната полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова] (в т.ч. желаните полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и желаните полезностни потребителски икономически потребности
[относителни индивидуални продуктови]).
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЖЕЛАНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ]* (desired individual product economic needs /necessities) (ки) –
във:
желани полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
желани потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
желани стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
желани ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ] (desired individual product economic abilities) (ки) – във:
желани полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
желани производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
желани стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
желани ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (desired individual product utility economic
needs /necessities/) (ки) – във:
желани полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (desired individual product utility economic
abilities) (ки) – във:
желани полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(desired absolute individual product utility consumer’s economic needs /necessities/)
27

27

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(*) – желани полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на даден индивид потребител като възпроизводствена
икономическа единица, измерени чрез абсолютна полезностна икономическа
мярка (в абсолютни полезностни икономически единици, в т.ч. кардинални и
ординални); желани индивидуални продуктови полезностни потребителски
икономически потребности, представени като относителна икономическа величина. Разновидност са на желаната полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща
приемана икономическа полезност* (potential desired individual total accepted
economic utility) (вж. приемана икономическа полезност и обща икономическа
полезност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща
приемана икономическа полезност на набора от желани потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на потребителските икономически
потребности на индивида.
ЖЕЛАНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired relative individual product utility consumer’s economic needs
/necessities/) (*) – желани полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна полезностна
икономическа мярка (в относителни полезностни икономически единици); желани индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически
потребности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са на желаната полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително
измерена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална
обща приемана икономическа полезност* (potential desired individual total
accepted economic utility) (вж. приемана икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща приемана икономическа полезност на набора от желани потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на потребителските икономически потребности на индивида. Равни са на съотношението
между желаните полезностни потребителски икономически потребности
28
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[абсолютни индивидуални продуктови] и разумните полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired individual
product utility consumer’s economic needs /necessities/) (*) – желани потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], представени
и измерени в полезностна икономическа мярка (абсолютна или относителна)
на съответния индивид. Разновидност са едновременно на желаната полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и на желаните ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални
продуктови]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална желана
индивидуална обща приемана икономическа полезност* (potential desired
individual total accepted economic utility) (вж. приемана икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща приемана икономическа полезност на набора от желани
потребителни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на
индивидуалното икономическо потребление ще се консумират при удовлетворяването на желаните икономически потребности на индивида потребител като възпроизводствена икономическа единица. Затова желаната индивидуална
обща приемана икономическа полезност на потребителните икономически
продукти изразява и съответства на желаните индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически потребности. Според икономическата
съотносителност се разграничават желани полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и желани полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(desired absolute individual product utility producer’s economic abilities) (*) – желани полезностни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез абсолютна полезностна икономическа мярка
(в абсолютни полезностни икономически единици, в т.ч. кардинални и ординални); желани индивидуални продуктови полезностни производителски икономически способности, представени като относителна икономическа величи29
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на. Разновидност са на желаната полезностна икономическа потенциалност
[абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена
уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща предавана икономическа полезност* (potential desired individual total gived
economic utility) (вж. предавана икономическа полезност и обща икономическа
полезност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща
предавана икономическа полезност на набора от желани производствени икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически
способности на индивида.
ЖЕЛАНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired individual
product utility producer’s economic abilities) (*) – желани производителски икономически способности [индивидуални продуктови], представени и измерени
в полезностна икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност са едновременно на желаната полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и на желаните ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща предавана икономическа полезност* (potential desired individual total gived economic utility) (вж. предавана икономическа полезност и
обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща предавана икономическа полезност на набора от желани производствени икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо производство ще се създават при прилагането на
желаните икономически способности на индивида производител като възпроизводствена икономическа единица. Затова желаната индивидуална обща предавана икономическа полезност на производствените икономически продукти
изразява и съответства на желаните индивидуални продуктови полезностни
производителски икономически способности. Според икономическата съотносителност се разграничават желани полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и желани полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЖЕЛАНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired relative individual product utility producer’s economic abilities) (*) –
желани полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена
икономическа единица, измерени чрез относителна полезностна икономическа
мярка (в относителни полезностни икономически единици); желани индивидуални продуктови полезностни производителски икономически способности,
представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са на желаната полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща предавана икономическа полезност* (potential desired individual total gived economic
utility) (вж. предавана икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща предавана икономическа полезност на набора от желани производствени икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически
способности на индивида. Равни са на съотношението между желаните полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired individual product consumer’s
economic needs /necessities/) (от индивидуален консумативен продукт) (*) – дефинирани в рамките на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален] такива по размер (по равнище) непроизводствени потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови] qcd = qcd(I) на даден
индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, които той
субективно преценява, че трябва да бъдат удовлетворени в неговото индивидуално икономическото потребление (като фаза на индивидуалното икономическото възпроизводство) чрез консумиране на индивидуални икономически
продукти (в частност на потребителни икономически продукти). Тяхното
равнище се идентифицира чрез обема на желания потребителен икономически продукт [индивидуален] от qcd = qcd(I) специфични единици и затова имат
същото като него означение. Разновидност са на желаната икономическа по31
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тенциалност [индивидуална продуктова]. В близките околности на точката на
постигане на пълното удовлетворяване на желаните потребности пределните
икономически полезности на притежаваните (и потребявани) от индивида продукти (вж. пределна полезност на потребителния икономически продукт [индивидуална]) стават безкрайно малки положителни величини или са равни на
нула, а в самата точка на пълното удовлетворяване всички те едновременно са
равни на нула. Последното обстоятелство става индикатор за равнището на
желаните индивидуални потребности, които по този начин могат да бъдат
идентифициране чрез функцията на пределната полезност на потребителния
икономически продукт [индивидуална] MU(I)(qc) = MU(I)(qc(I)). След точката
на постигане на пълното удовлетворяване на желаните потребности (положение, което излиза извън предмета на настоящото изложение) пределните
полезности на всички притежавани (и потребявани) от индивида продукти са
равни на нула или стават отрицателни величини, чиято абсолютна стойност
нараства с по-нататъшното нарастване на потреблението на продуктите.
Според факторната икономическа определеност се разграничават желани индивидуални трудово-определени продуктови потребителски икономически потребности* (desired individual labourly-determinate product
consumer’s economic needs /necessities/) и желани индивидуални физическоопределени продуктови потребителски икономически потребности*
(desired individual physically-determinate product consumer’s economic needs
/necessities/). Ако не е посочено друго, под желани индивидуални продуктови
потребителни икономически потребности обикновено се подразбират желаните индивидуални трудово-определени продуктови потребителни икономически
потребности. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават желани индивидуални продуктови работни потребителски икономически потребности* (desired individual product working consumer’s
economic needs /necessities/) (вж. работни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]) и желани индивидуални продуктови
творчески потребителски икономически потребности* (desired individual
product creative consumer’s economic needs /necessities/) (вж. творчески потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]). Желаните
индивидуални продуктови потребителски икономически потребности са разновидност на по-общото понятие за желани продуктови потребителски
икономически потребности* (desired product consumer’s economic needs
/necessities/). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност
други разновидности на последните са желаните фирмени продуктови пот32
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ребителски икономически потребности* (desired firm product consumer’s
economic needs /necessities/), желаните обществени продуктови потребителски икономически потребности* (desired social product consumer’s
economic needs /necessities/) и т.н. Когато не е посочено друго, под желани
продуктови потребителски икономически потребности обикновено се подразбират желаните индивидуални продуктови потребителски икономически потребности. Вж. желани производителски икономически способности [индивидуални продуктови], желани ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], желани стойностни потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови] и желани полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (desired individual product consumer’s
economic needs /necessities/) (ки) – във: желани ценностни потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови];
желани полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
желани потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
желани стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
желани ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired individual product producer’s
economic abilities) (*) – дефинирани в рамките на един трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] такива по размер (по равнище) производителски икономически способности [индивидуални продуктови] qpd =
qpd(I) на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа
единица, които той субективно преценява, че трябва да бъдат приложени в неговото индивидуално икономическото производство (като фаза на индивидуалното икономическото възпроизводство) чрез създаване на индивидуални
икономически продукти. Тяхното равнище се идентифицира чрез обема на
желания производствен икономически продукт [индивидуален] от qpd = qpd(I)
специфични единици и затова имат същото като него означение. Разновидност
33

33

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------са на желаната икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. В
близките околности на точката на постигане на пълното прилагане на желаните способности пределните икономически стойности на създаванитеот индивида продукти (вж. пределна стойност на производителния икономически
продукт [индивидуална]) стават възможно най-големи.
Според факторната икономическа определеност се разграничават желани индивидуални трудово-определени продуктови производителски икономически способности* (desired individual labourly-determinate product
producer’s economic abilities) и желани индивидуални физическо-определени
продуктови производителски икономически способности* (desired individual physically-determinate product producer’s economic abilities). Ако не е посочено друго, под желани индивидуални продуктови производителски икономически способности обикновено се подразбират желаните индивидуални трудово-определени продуктови производителски икономически способности. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават желани
индивидуални продуктови работни производителски икономически способности* (desired individual product working producer’s economic abilities) (вж.
работни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) и желани индивидуални продуктови творчески производителски
икономически способности* (desired individual product creative producer’s
economic abilities) (вж. творчески производителски икономически способности
[индивидуални продуктови]). Желаните индивидуални продуктови производителски икономически способности са разновидност на по-общото понятие за
желани продуктови производителски икономически способности* (desired
product producer’s economic abilities). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последните са желаните
фирмени продуктови производителски икономически способности*
(desired firm product producer’s economic abilities), желаните обществени
продуктови производителски икономически способности* (desired social
product producer’s economic abilities) и т.н. Когато не е посочено друго, под желани продуктови производителски икономически способности обикновено се
подразбират желаните индивидуални продуктови производителски икономически способности. Вж. желани потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови], желани ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], желани стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и желани по-
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (desired individual product producer’s
economic abilities) (ки) – във:
желани полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
желани производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
желани стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
желани ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ СТОЙНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (desired individual product value economic
needs /necessities/) (ки) – във:
желани стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ СТОЙНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (desired individual product value economic
abilities) (ки) – във:
желани стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ СТОЙНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(desired absolute individual product value consumer’s economic needs /necessities/)
(*) – желани стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на даден индивид потребител като възпроизводствена
икономическа единица, измерени чрез абсолютна стойностна икономическа
мярка (в абсолютни стойностни икономически единици, в т.ч. кардинални и
ординални); желани индивидуални продуктови стойностни потребителски
икономически потребности, представени като относителна икономическа величина. Разновидност са на желаната стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно изме35
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща
приемана икономическа стойност* (potential desired individual total accepted
economic value) (вж. приемана икономическа стойност и обща икономическа
стойност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща
приемана икономическа стойност на набора от желани потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на потребителските икономически
потребности на индивида.
ЖЕЛАНИ СТОЙНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired individual
product value consumer’s economic needs /necessities/) (*) – желани потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], представени
и измерени в стойностна икономическа мярка (абсолютна или относителна) на
съответния индивид. Разновидност са едновременно на желаната стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и на желаните
ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална желана
индивидуална обща приемана икономическа стойност* (potential desired
individual total accepted economic value) (вж. приемана икономическа стойност
и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща приемана икономическа стойност на набора от желани потребителни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо потребление ще се консумират при удовлетворяването
на желаните икономически потребности на индивида потребител като възпроизводствена икономическа единица. Затова желаната индивидуална обща приемана икономическа стойност на потребителните икономически продукти изразява и съответства на желаните индивидуални продуктови стойностни потребителски икономически потребности. Според икономическата съотносителност се разграничават желани стойностни потребителски икономически
потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и желани стойностни
потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ СТОЙНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired relative individual product value consumer’s economic needs
36
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------/necessities/) (*) – желани стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна стойностна
икономическа мярка (в относителни стойностни икономически единици); желани индивидуални продуктови стойностни потребителски икономически потребности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са на желаната стойностна икономическа потенциалност
[относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща
приемана икономическа стойност* (potential desired individual total accepted
economic value) (вж. приемана икономическа стойност и обща икономическа
стойност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща
приемана икономическа стойност на набора от желани потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на потребителските икономически
потребности на индивида. Равни са на съотношението между желаните
стойностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните стойностни потребителски икономически
потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ СТОЙНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(desired absolute individual product value producer’s economic abilities) (*) – желани стойностни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез абсолютна стойностна икономическа мярка (в
абсолютни стойностни икономически единици, в т.ч. кардинални и ординални); желани индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности, представени като относителна икономическа величина.
Разновидност са на желаната стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща предавана икономическа стойност* (potential desired individual total gived economic
value) (вж. предавана икономическа стойност и обща икономическа
стойност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща
предавана икономическа стойност на набора от желани производствени икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо произ37
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство се създават при прилагането на производителските икономически
способности на индивида.
ЖЕЛАНИ СТОЙНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired individual
product value producer’s economic abilities) (*) – желани производителски икономически способности [индивидуални продуктови], представени и измерени
в стойностна икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния
индивид. Разновидност са едновременно на желаната стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и на желаните ценностни
производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
Представляват уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща предавана икономическа стойност* (potential desired individual total
gived economic value) (вж. предавана икономическа стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща
предавана икономическа стойност на набора от желани производствени икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо производство ще се създават при прилагането на желаните икономически способности на индивида производител като възпроизводствена икономическа единица. Затова желаната индивидуална обща предавана икономическа стойност на производствените икономически продукти изразява и съответства на желаните индивидуални продуктови стойностни производителски
икономически способности. Според икономическата съотносителност се разграничават желани стойностни производителски икономически способности
[абсолютни индивидуални продуктови] и желани стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ СТОЙНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired relative individual product value producer’s economic abilities) (*) –
желани стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена
икономическа единица, измерени чрез относителна стойностна икономическа
мярка (в относителни стойностни икономически единици); желани индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности,
представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са на желаната стойностна икономическа потенциалност [относи38
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща предавана икономическа стойност* (potential desired individual total gived economic
value) (вж. предавана икономическа стойност и обща икономическа
стойност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща
предавана икономическа стойност на набора от желани производствени икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически
способности на индивида. Равни са на съотношението между желаните
стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ЦЕННОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (desired individual product worth economic needs
/necessities/) (ки) – във:
желани ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ЦЕННОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (desired individual product worth economic
abilities) (ки) – във:
желани ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ЦЕННОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired absolute individual product worth consumer’s economic needs /necessities/)
(*) – желани ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на даден индивид потребител като възпроизводствена
икономическа единица, измерени чрез абсолютна ценностна икономическа
мярка (в абсолютни ценностни икономически единици, в т.ч. кардинални и
ординални); желани индивидуални продуктови ценностни потребителски икономически потребности, представени като абсолютна икономическа величина.
Разновидност са на желаната ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща приемана
икономическа ценност* (potential desired individual total accepted economic
39
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------worth) (вж. приемана икономическа ценност и обща икономическа ценност),
еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща приемана
икономическа ценност на набора от желани потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на потребителските икономически потребности на индивида. Според ценностната икономическа ингредиентност техни
разновидности са (1) желаните стойностни потребителски икономически
потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и (2) желаните полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални
продуктови].
ЖЕЛАНИ ЦЕННОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired individual product worth consumer’s economic needs /necessities/) (*) – желани потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови], представени и измерени в ценностна икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност са на желаната ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща приемана икономическа
ценност* (potential desired individual total accepted economic worth) (вж. приемана икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща приемана икономическа ценност на набора от желани потребителни икономически продукти [индивидуални], които
в процеса на индивидуалното икономическо потребление ще се консумират
при удовлетворяването на желаните икономически потребности на индивида
потребител като възпроизводствена икономическа единица. Затова желаната
индивидуална обща приемана икономическа ценност на потребителните икономически продукти изразява и съответства на желаните индивидуални продуктови ценностни потребителски икономически потребности. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) желаните стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални
продуктови] и (2) желаните полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Според икономическата съотносителност се разграничават желани ценностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и желани ценностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЖЕЛАНИ ЦЕННОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(desired relative individual product worth consumer’s economic needs /necessities/)
(*) – желани ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на даден индивид потребител като възпроизводствена
икономическа единица, измерени чрез относителна ценностна икономическа
мярка (в относителни ценностни икономически единици); желани индивидуални продуктови ценностни потребителски икономически потребности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност
са на желаната ценностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена
(компресирана) потенциална желана индивидуална обща приемана икономическа ценност* (potential desired individual total accepted economic worth)
(вж. приемана икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща приемана икономическа ценност на набора от желани потребителни икономически продукти,
които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират
при удовлетворяването на потребителските икономически потребности на индивида. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) желаните стойностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови] и (2) желаните полезностни
потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]. Равни са на съотношението между желаните ценностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и
разумните ценностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ЦЕННОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(desired absolute individual product worth producer’s economic abilities) (*) – желани ценностни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез абсолютна ценностна икономическа мярка (в
абсолютни ценностни икономически единици, в т.ч. кардинални и ординални);
желани индивидуални продуктови ценностни производителски икономически
способности, представени като абсолютна икономическа величина. Разновидност са на желаната ценностна икономическа потенциалност [абсолют41

41

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена
(компресирана) потенциална желана индивидуална обща предавана икономическа ценност* (potential desired individual total gived economic worth) (вж.
предавана икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща предавана икономическа ценност на набора от желани производствени икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо производство се създават при
прилагането на производителските икономически способности на индивида.
Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са
(1) желаните стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и (2) желаните полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ЦЕННОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired individual
product worth producer’s economic abilities) (*) – желани производителски икономически способности [индивидуални продуктови], представени и измерени
в ценностна икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния
индивид. Разновидност са на желаната ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. Представляват уплътнена (компресирана)
потенциална желана индивидуална обща предавана икономическа ценност* (potential desired individual total gived economic worth) (вж. предавана
икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща предавана икономическа ценност на набора
от желани производствени икономически продукти [индивидуални], които в
процеса на индивидуалното икономическо производство ще се създават при
прилагането на желаните икономически способности на индивида производител като възпроизводствена икономическа единица. Затова желаната индивидуална обща предавана икономическа ценност на производствените икономически продукти изразява и съответства на желаните индивидуални продуктови
ценностни производителски икономически способности. Според ценностната
икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) желаните
стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и (2) желаните полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]. Според икономическата съотносителност
се разграничават желани ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и желани ценностни произво42
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File: от ЖЕЛАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
до ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
ЖЕЛАНИ ЦЕННОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (desired relative individual product worth producer’s economic abilities) (*) –
желани ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна ценностна икономическа мярка
(в относителни ценностни икономически единици); желани индивидуални
продуктови ценностни производителски икономически способности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са
на желаната ценностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална желана индивидуална обща предавана икономическа
ценност* (potential desired individual total gived economic worth) (вж. предавана икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща предавана икономическа ценност на набора от желани производствени икономически продукти, които в
процеса на индивидуалното икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически способности на индивида. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1)
желаните стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и (2) желаните полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
Равни са на съотношението между желаните ценностни производителски
икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ДОХОДА (income life cycle) (ки) – във:
хипотеза на Модилиани, Фр., за жизнения цикъл на дохода (в макр.).
ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНДИВИДА (individual life cycle) (ки) – във:
модел на жизнения цикъл на индивида (в микр.).
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